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 لغة القرآن فوق نحو النحاة:  التمهيد
بسـ اهلل ، كالحمد هلل ، كالصالة كالسالـ على رسكؿ اهلل ، كعلػى للػو  

 كأصحابو كمىف كااله ، كبعد 
ا جػػا ت يػػف اليػػًرـ ، ب نٌ لالنحػػاة يرًػػرنا مػػا ًصػػاكف ل ػػ  القػػر كجػػدتي فقػػد 

علػى يًػر الصػػؿ ت اسػانادنا للػػى القكاعػد النحكًػػ  الاػ  اسػػانبطكىا مػف أ ػػعار 
ػػد فًػػو ، كىػػذا مػػا اعاػػرؼ بػػو  العػػرب ، المملػػك ة للػػى حػػد الاحمػػ  بػػاللحف المياىعىما

كلػى بيػـ أف ًعيسػكا ىػذه الل كًكف احت اسـ : الضركرات ال عًر  ، كياف الى 
  فػكلػى للنحػك ، ىػك داضػ  اللبنػات الي لك ؿ مػرة المعادل  ت لفا الػذم دفعيػـ أكٌ 

الحااظ على ل   القرأف اليًرـ مف الضًاع ، فيذا ىك الداف  الساس  ، فلكاله 
ؿ  مػف حاجػ  للػى اسػانباط لكاعػد الل ػ  ، كياابايػا  لما كجػد صػناع النحػك اليكى

ميػػػا كاعلًميػػػا لوبنػػػا  كالحاػػػاد ، فالحاػػػاظ علػػػى ل ػػػ  القػػػرلف اليػػػًرـ  يػػػاف كاعلٌ 
اف  الكحًد لن  ة النحك العرب  ، كيذب كافارل مػف ادعػى ، ب ناػو يانػت مػ  الد

 (ُ)ىذا الداف   دكاف  القكمً  العربً  ، كالدكاف  االجاماعً  
ىػػػػذا االدعػػػػا  ، لحاظػػػػت ىػػػػذه الػػػػدكاف  بػػػػال  الل ػػػػات مػػػػف  كلػػػػك صػػػػ ٌ 

  الاػػ  عاصػػػرت الضػػًاع ، كأيبػػر دلًػػؿ علػػى ذلػػؾ ، أفا الل ػػات العالمًػػ  يافٌػػ
رت ت كا ًٌػػػػػالقػػػػػرلف ، ضػػػػػاعت جمًعيػػػػػا مػػػػػف دكف اسػػػػػارنا  ، فقػػػػػد ابػػػػػدلٌ  نػػػػػزكؿ
 عػف ل ػ  الـ بصػا  أساسػػً  ، لالٌ  عػت للػى عػدة ل ػات ، اباعػػدت جمًعيػاكاارٌ 

 الل   العربً  ، فقد حاظيا القرلف اليًرـ مػف أف اابػدؿ كاااػرع ، حاػى اسػامرار
ًـ محاكظنػػػا الاػػػ لًؼ فػػػ  النحػػػك العربػػػ  يػػػاف سػػػببو اسػػػامرار كجػػػكد القػػػرلف اليػػػر 

                                                 

ػػػ  ل ػػػكل  ضػػػًؼ ص  ُ) ػػػ  لحدًجػػػ   ُِ( ًنظػػػر : : المػػػدارس النحًك ، كالمػػػدارس النحًك
  ٓٔ-ْٔ/ُالحدًر  
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ايػا بعػد كبلسانو العرب  المبًف ت لذ لكال القرلف اليًرـ لا ًرت الل   العربًػ  برمٌ 
 عصر النزكؿ ف  يضكف بضع  لركف ، كانقط  الا لًؼ ف  النحك العرب  .

فقد يانت ال اً  الكلى كالساسً  الا  دفعت النحػاة ، أكاؿ مػرة للػى  
ل ػػ  مػػف القػػرلف اليػػًرـ ، للحاػػاظ علػػى ياابػػ  النحػػك ، ىػػ  أف نسػػانبط لكاعػػد ال

ل   يااب اهلل مف الضًاع مف جي  ، كلناعلـ ىذه القكاعد المسػانبط  منػو مػف 
 جي  أحرل ، لنيكف على صل  بل   القرلف اليًرـ لنعًو كنايمو  

اد ىػػػذه ىػػػ  ال اًػػػ  الاػػػ  عاىػػػد بيػػػا ربيػػػـ علػػػى اناًػػػذىا بحػػػذافًرىا ركٌ 
ؿ ، ليػػػػف ا ىـ ، كا علػػػػى أدبػػػػار لػػػػذم ًبػػػػدك أفا الحلػػػػؼ اراػػػػدٌ النحػػػػك ، كيااابػػػػو اليكى

مػػف أف ًسػػانبطكا لكاعػػد الل ػػ  مػػف القػػرلف اليػػًرـ ،  كيًػػركا كبػػدالكا ، فيػػـ بػػدالن 
حضعكا ليا ل   العرب ، اسانبطكىا مف أ عار العرب ، رـ راحػكا ف حضػعكا  ًك
ليػػا ل ػػ  القػػرلف اليػػًرـ ، حاػػى حيمػػكا ، اسػػانادنا للًيػػا ، علػػى يرًػػر مػػف لًػػات 

 اب اهلل بال ذكذ .  يا
كالعجًب كال ًرب أفا النحػاة لرػركا ال ػعر العربػ  علػى القػرلف اليػًرـ  

ال ػػعر العربػػ   فػػ  صػػًاي  لكاعػػد الل ػػ  ، علػػى الػػريـ مػػف لجمػػاعيـ علػػى أفٌ 
محيػػػػكـ بػػػػالكزف كالقافًػػػػ  ت ممػػػػا ًجعػػػػؿ ال ػػػػاعر مضػػػػطر ا للاضػػػػحً  بػػػػالمعنى 

 ػػعر ككحػػدة القافًػػ  ، فمػػف كبالاريًػػب الفضػػؿ مػػف أجػػؿ الحاػػاظ علػػى كزف ال
ىػػػذا ال ػػػعر الػػػذم احالػػػؽ فًػػػو ناظمػػػو مػػػا اضػػػطر أف ًحالقػػػو ، اسػػػانبط النحػػػاة 
ميػػف اكضػػً  ىػػذه الحقًقػػ  فػػ   لكاعػػد النحػػك ، كأحضػػعكا ليػػا ل ػػ  القػػرلف ، ًك

 ال كاىد القرلنً  اآلاً  :
ػا ) لاؿ اهلل اعالى :-ُ ـي اٍرنىاىٍ  عىٍ رىةى أىٍسػبىاطنا أيمىمن لىطاٍعنىاىي نىػا ًللىػى كى ًٍ كىأىٍكحى

ٍ ػرىةى  سىػٍت ًمٍنػوي اٍرنىاىػا عى رى فىانبىجى جى اؾى اٍلحى ميكسىى ًلًذ اٍساىٍسقىاهي لىٍكميوي أىًف اٍضًرب بِّعىصى
ػػػفا  ـي اٍلمى ًي ًٍ لىػػػ ٍلنىػػػا عى ـى كىأىنزى ػػػا ـي اٍل ىمى ًي ًٍ لىػػػ ظىلاٍلنىػػػا عى ـٍ كى بىيي ـى ييػػػؿش أينىػػػاسو ماٍ ػػػرى ًلػػػ ننػػػا لىػػػٍد عى ًٍ عى

ـٍ ًىٍظًلميػكفى كىالساٍلكىل يي  لىػػًيف يىػانيكٍا أىنايسىػيي ػا ظىلىميكنىػا كى مى ـٍ كى ٍلنىػايي زى ػا رى ليكٍا ًمف طىًِّبىػاًت مى
ليكليػػكٍا ًحطاػػ ه َُٔ} ػػثي ً ػػٍحايـٍ كى ًٍ ييليػػكٍا ًمٍنيىػػا حى ـي اٍسػػيينيكٍا ىىػػػًذًه اٍلقىٍرًىػػ ى كى ٍذ ًلًػػؿى لىييػػ { كىاً 
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ـٍ  دنا ناٍ ًاٍر لىيي ليكٍا اٍلبىابى سيجا ـٍ سىػنىًزًدي اٍلميٍحًسػًنًفى }كىاٍدحي ًطًحىػاًايي ًذًفى { فىبىػداؿى الاػُُٔحى
ـٍ لىٍكالن  ػا يىػانيكٍا  ظىلىميكٍا ًمٍنيي ػفى الساػمىا  ًبمى ـٍ ًرٍجػزنا مِّ ًي ًٍ لىػ ػٍلنىا عى ـٍ فى ىٍرسى ًٍرى الاًذم ًلًػؿى لىييػ يى

(}العراؼ :   { ُِٔ-ًَُٔىٍظًلميكفى
ـي اٍرنىاىٍ  عىٍ رىةى عالى : )صراح النحاة كالماسركف ب فا ف  لكلو ا لىطاٍعنىاىي كى

كعداكىما م يلاًف أساسًاًف ،  لضًاًف حرجاا على يالـ العرب (أىٍسبىاطنا أيمىمنا
 : 

( جم  )سبط( كالسبط مذيار كامًًػز أىٍسبىاطناكلى : أفا امًًز العدد )الي 
( ًيػػػػكف فػػػػ  ل ػػػػ  العػػػػرب مطابقنػػػػا لجػػػػزأم ىػػػػذًف ُِ( ك)ُُالعػػػػدد المريػػػػب )

العػػددًف المػػريبًف مػػف حًػػث الاػػذيًر كالا نًػػث ، فيػػاف مػػف الكاجػػب عنػػدىـ أف 
 ًقاؿ : ارن  ع ر أسباطنا .

الرانًػػ  : مجػػ   الامًًػػز )أسػػباطنا( جمعنػػا ، كيػػاف مػػف الكاجػػب عنػػدىـ 
( ًيػكف فػ  ُٗ( للػى )ُُأف ًج   ماردنا ت لفا امًًز العداد المريبػ  مػف )

: يػػػاف مػػػف الكاجػػػب أف ًقػػػاؿ : ارنػػػ  ع ػػػر ل ػػػ  العػػػرب ماػػػردنا ال جمعنػػػا ، أم 
 سبطنا . 

كلفا النحاة كالماسًرف ال ًساطًعكف أف ًحرفكا القرلف اليًرـ ت لًيابكه 
اسانادنا للى القكاعد النحكً  الا  اسانبطكىا مف أ ػعار العػرب ، فًعػدلكا اآلًػ  

اًف بالاػ ك حسب الؾ القكاعد ، فػننٌ  ًالت يـ لجػوكا لحػؿ ىػااًف الم ػيلاًف الل ػًك
 اآلاً  

ا( مارد ا  م يل  الا نًث ب ف جعليا مسندة للى )أيممن حؿا الارٌ -ُ 
)أما ( ال للى )أسباطنا( فقاؿ : ))كالسبط ذير ت لفا بعده أمـ فذىب الا نًث 

ـى ذىب الا نًث للى  (ُ)للى المـ((  كىذا مجرد يالـ ال معنى لو ت لناو ًل
كمف الجاحز حذؼ المـ ف  اليالـ ، فعند البعد ، كلـ ًذىب للى اللرب ؟! 

 حذفيا ، أًف ًذىب الا نًث ؟!
                                                 

(
1

 .  1/266( ٍعاّٜ اىقسآُ 
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م يل  ب ف جعؿ اآلً  باقدًر : أماا الطبرم فقد حؿا ىذه ال-1 
فًيكف  (ُ)كلطعناىـ فرلنا ارنا  ع رة أسباطنا ت فًص  الا نًث لما اقداـ(( ))

دارة لبليا جم  )فرل ( ، )اٍرنىاىٍ  عىٍ رىةى( لد جا ت مونر  ت لا نًث )فرلنا( المق
عراب )اٍرنىاىٍ  عىٍ رىةى( بدالن ك  أفا ييال  مف الارا    أك عطؼ بًاف لما لبليا ، لالٌ ا 

 كالطبرم لـ ًاطرؽ للى م يل  الجم  . 
ىااًف الم يلاًف  كلد ذىب جميكر النحاة كالماسًرف للى حؿٌ  -1 

اىـ ارنا  ع رة فرل ن معنا ، بنضمار امًًز مونث محذكؼ ، كالاقدًر : كلطاعن
، أك أيما ن ، كجعؿ )أسباطنا( منصكبنا على البدلً  مف )ارنا  ع رة( أك على 
النعت مف الامًًز المحذكؼ ، كىذا ىك المذىب الذم  اع ف  ياب النحك ، 

عرابو ، كااسًره   . (ِ)كمعان  القرلف ، كا 
اللاظ م يل  يانت ، ال مف حًث  كالحقًق  أناو لًس ف  اآلً  أمٌ  

ٌنمىا ى  م يل  احالقيا النحاة كالماسركف  كالاريًب ، كال مف حًث المعنى ، كا 
مف أجؿ أف ًيحضعكا يالـ اهلل ، جؿ عاله ، للقكاعد النحكً  الا  اسانبطكىا 
مف يالـ الب ر ، ىذا مف كجو ، كمف كجو لحر فنفا الا كًالت الا  لدامكىا 

انا لمقاصد لحؿِّ ىذه الم يل  المحاىلىق  ، أعدش  ىا ادحال ف  لرادة اهلل ، كاحًر
( ىك الامًًز للعدد ، ٍسبىاطنايالمو ت لناو سبحانو ، أراد أف ًيكف مف لكلو )أى 

أنايـ حالاكا لرادة اهلل ، جؿ كعال  ا ىك لاظنا كحيمنا كمعنىن ، لالٌ كأف ًيكف يم
ز مقدار لحر ، ، بردِّ ىذا الجم  للى حيـ المارد كمعناه ، أك اسابدالو بامًً

 لًكافؽ نحكىـ . 

                                                 

(
1

 ..  9/101( جاٍع اىثٞاُ 

(
2

،  321، ٗإعساب اىقرسآُ ىيْاراض    2/310( ْٝظس : ٍعاّٜ اىقسآُ ٗإعساتٔ ىيصجاج 

، ٗاىَاسز اى٘جٞص فرٜ ذسعرٞس اىنرراب اىعصٝرص  ترِ  1/332ٍٗشنو إعساب اىقسآُ ىيقٞعٜ 

، ٗاىثٞاُ فٜ غسٝرة إعرساب اىقرسآُ ١ترٜ اىثسمراخ ترِ ا١ّثرازٛ  2/465عطٞح ا١ّدىعٜ  

، ٗذسعررٞس اىثاررس اىَاررٞظ ، ١تررٜ  1/446، ٗاىرثٞرراُ فررٜ إعررساب اىقررسآُ ىيعنثررسٛ  1/216

 .  4/514حٞاُ ا١ّدىعٜ 
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ؿ كال اقدًر   كياف ًجب علًيـ أف ًبقكا اآلً  يما ى  ، مف يًر ا ًك
، كأف ًرفعكا ل   القرلف العًزز فكؽ نحكًاايـ جمًعنا ، كأف ًعدشكا ىذه اآلً  
 اىدنا على جكاز مج   امًًز العدد المريب ف  القرلف اليًرـ جمعنا ، كمف 

ـا ًعمدكف للى لم عاف النظر ف  الاعرشؼ للى المسىكِّغ الدالل  أك السًال  ، ر
الذم دعا للى مج   امًًز العدد المريب ف  ىذه اآلً  جمعنا ال ماردنا ، مف 

لكا للى الحقاحؽ اآلاً  :  ر ، فلك فعلكا ذلؾ لاكصا  دكف اآلًات اليحى
 أفا ال رض مف مجًحو جمعنا ، ىك لرادة اليررة .-3 
ًاؽ اآلً  ما ًدؿش على ىذه اإلرادة ، كمف النحاة أفا ف  س-1 

كالماسًرف مف نباو على ىذه الحقًق  ، لاؿ ابف مالؾ : ))كأجاز بعض العلما  
لاصدنا أفا ليؿ منيـ   ف رجالن ًلقاحؿ : عندم ع ركف دراىـ ، لع ر أف ًقكؿ ا

ع ًرف درىمنا(( 
ـي كلاؿ الرض  : ))كىذا ًطارد ف  لكلو اعالى : )كى  (ُ) لىطاٍعنىاىي

{ فلك ياف )اسباطنا( امًًزنا ليانكا سا  َُٔاٍرنىاىٍ  عىٍ رىةى أىٍسبىاطنا(}العراؼ : 
ًعن  أف )اسباطنا( لك جعلناىا ى  الامًًز ، لياف عدد السباط  (ِ)كرالرًف(( 
( ف  ّسبطنا ت لفا ألؿ الجم  رالر  ، فعند صرب  العدد ) ّٔف  اللؿ 

  كرالرًف ، كالنحاة كالماسركف يما اقداـ ، منعكا أف ( ًيكف العدد ساُِ)
ذا ابًاف أفا المراد  ًيكف )أسباطنا( ىك الامًًز ، لناو ًقاض  ايرًر العدد ، كا 
ىك اليررة ت فنناو ًيكف مف الكاجب لعراب )أسباطنا( امًًزنا مف يًر ا كًلو 

رادة الايرًر يانت مقصكدة ، كلد اساكجبيا ا  لسًاؽ .بالمارد ، كا 
كردت لص  مكسى ، علًو السالـ ، ف  سكرة البقرة ، لاؿ اهلل اعالى 
دان  ليكٍا اٍلبىابى سيجا ًٍثي ً ٍحايـٍ رىيىدان كىاٍدحي ليكٍا ىىػًذًه اٍلقىٍرًى ى فىييليكٍا ًمٍنيىا حى ٍذ ليٍلنىا اٍدحي : )كىاً 

سىنىًزًدي الٍ  ـٍ كى طىاًىايي ـٍ حى ليكليكٍا ًحطا ه ناٍ ًاٍر لىيي ؿى الاًذًفى ظىلىميكٍا { فىبىدا ٖٓميٍحًسًنًفى }كى
لىى الاًذًفى ظىلىميكٍا ًرٍجزان مِّفى السامىا  ًبمىا يىانيكٍا  لىٍكالن  ٍلنىا عى ـٍ فى ىنزى ًٍرى الاًذم ًلًؿى لىيي يى

                                                 

(
1

 . 2/339( شسح اىرعٖٞو 

(
2

 .  3/311اىسضٜ عيٚ اىنافٞح ( شسح 
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رى ًٗٓىٍاسيقيكفى } جى اؾى اٍلحى ًذ اٍساىٍسقىى ميكسىى ًلقىٍكًمًو فىقيٍلنىا اٍضًرب بِّعىصى { كىاً 
ٍزًؽ فىان بيكٍا ًمف رِّ ـٍ ييليكٍا كىاٍ رى بىيي ـى ييؿش أينىاسو ماٍ رى ًل ًٍنان لىٍد عى رىٍت ًمٍنوي اٍرنىاىا عىٍ رىةى عى اىجى

(}البقرة  :    { َٔ-ٖٓاللاًو كىالى اىٍعرىٍكٍا ًف  الىٍرًض ميٍاًسًدًفى
ككردت ف  سكرة العراؼ ، كفًيا ال اىد القرلن  ، لاؿ اهلل اعالى :  

لىطا ) ًٍنىا ًللىى ميكسىى ًلًذ اٍساىٍسقىاهي لىٍكميوي أىًف كى ـي اٍرنىاىٍ  عىٍ رىةى أىٍسبىاطنا أيمىمنا كىأىٍكحى ٍعنىاىي
ـى ييؿش أينىاسو  ًل ًٍننا لىٍد عى سىٍت ًمٍنوي اٍرنىاىا عىٍ رىةى عى رى فىانبىجى جى اؾى اٍلحى اٍضًرب بِّعىصى

ـى  ـي اٍل ىمىا ًي لىًٍ ظىلاٍلنىا عى ـٍ كى بىيي ـي اٍلمىفا كىالساٍلكىل ييليكٍا ًمف طىًِّبىاًت مىا  ماٍ رى ًي لىًٍ ٍلنىا عى كىأىنزى
ـٍ ًىٍظًلميكفى } لىػًيف يىانيكٍا أىنايسىيي مىا ظىلىميكنىا كى ـٍ كى ٍلنىايي زى ٍذ ًلًؿى لىييـي اٍسيينيكٍا َُٔرى { كىاً 

ليكليكٍا ًحطا ه  ًٍثي ً ٍحايـٍ كى ييليكٍا ًمٍنيىا حى ـٍ  ىىػًذًه اٍلقىٍرًى ى كى دنا ناٍ ًاٍر لىيي ليكٍا اٍلبىابى سيجا كىاٍدحي
(}العراؼ :  ـٍ سىنىًزًدي اٍلميٍحًسًنًفى ًطًحىاًايي  { ُُٔ-َُٔحى

جا ت القص  ف  سكرة البقرة ، ف  مقاـ الايًرـ ، كاذيًر بن   
لسراحًؿ بنعـ اهلل علًيـ ، أماا ف  سكرة العراؼ فقد ايررت القص  ، ليف ف  

الذم ًناسبو اساحقاليـ بعقاب اهلل اعالى علًيـ ، كلد أكض   سًاؽ الاكبًخ ،
ابف الزبًر ال رناط  ىذا القصد بالمقابل  بًف اللااظ الما ابي  ف  السكراًف 
ليكٍا ىىػًذًه اٍلقىٍرًى ى( ف سند  ٍذ ليٍلنىا اٍدحي ، الا  منيا لكلو اعالى ف  سكرة البقرة : )كىاً 

ا للم حاطبًف الذًف ىـ بنك لسراحًؿ ، ًقابؿ ذلؾ ف  اهلل القكؿ للى ناسو ايًرمن
ٍذ ًلًؿى لىييـي اٍسيينيكٍا ىىػًذًه اٍلقىٍرًى ى سكرة العراؼ لكلو اعالى : ) ( فلـ ًسند القكؿ كىاً 

الا  منيا لكلو اعالى للى ناسو ، لىان  ليـ ، لف ا المقاـ ىنا مقاـ اكبًخ ، ك 
رىٍت( ، ًقابلو ف  سىتٍ سكرة العراؼ : ) ف  سكرة البقرة : )فىاناىجى ( فىانبىجى

كاالنبجاس ألؿ ادفقنا مف االناجارت لادؿا على أفا العًكف بدأت أكؿ مرة 
باناجارىا ، فلماا عصكا أكامر اهلل ، كاسامركا ف  أذاىـ لمكسى علًو السالـ ، 

   (ُ)لؿا ادفؽ ما  العًف ، حاى انايت للى انبجاسيا

                                                 

(
1

 . 36( ٍالك اىرأٗٝو   
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رل ف  سكرة العراؼ ، أفا اهلل كياف مف صكر عقاب اهلل ليـ الح
ـي )سبحانو ،  اايـ كجعليـ  ًعنا ، كىذا ما اضمنو لكلو اعالى :  لىطاٍعنىاىي كى

 {َُٔ(}العراؼ : اٍرنىاىٍ  عىٍ رىةى أىٍسبىاطنا أيمىمنا
كلد أ ار الطبرم للى جعؿ دالل  اليررة ف  ىذا ال اىد القرلن  جز نا  

ًؿ لناما فيرِّلكا أسباطنا ت الحاالفيـ ف  مف عقاب اهلل ليـ ، فقاؿ : ))كل
ا للى ىذا المعنى الزمح رم ، فقاؿ : ))فنف للتى ممًز  (ُ)دًنيـ(( كأ ار أًضن

ما عدا الع رة مارد ، فما ىك كجو مجًحو مجمكعنا ؟ للتي : لفا المراد : 
كلاؿ :  (ِ) كلطاعناىـ ارنا  ع رة لبًل  ، كيؿ لبًل  أسباط ال سبط((

رناىـ لطعنا ، أم : فرلنا ، كمًازنا بعضيـ مف بعض ت لقلا  اللا  ))كصًا 
أم : لك لاؿ : )سبطنا( لياف المراد العدد المحدد المذيكر، كليف  (ّ)بًنيـ(( 

لماا لاؿ )أسباطنا( أراد أفا يؿ سبط صار أسباطنا ، فاراؽ اهلل السبط الكاحد 
 للى لباحؿ ماارلًف كماناحًرف .

مف فصكؿ العقاب   مف دالل  اليررة ، أف ايكف فصالن  لذففقد ليًصد  
الا  سلاطيا اهلل ، سبحانو ،  على بن  لسراحًؿ ت جزا  أفعاليـ كاقاعسيـ عف 

 الجياد . 
كلاحقًؽ ىذه الدالل  ، كالاعبًر عنيا بالاريًب المطابؽ ليا ، جا ت  

 اآلً  بالصًغ اآلاً  : 
لىطا -ا ـي(اساعمؿ القرلف اليًرـ لاظ )كى مف لاظ )كجعلناىـ(  بدالن  ٍعنىاىي

مراعاة للجانب اللاظ  ، كالمعنكم ، فمف جانب المعنى أفا اللاظ ًدؿ على 
الاقطً  الذم ًاًد معنى الا اًت ، كمف جانب اللاظ اساعمؿ صً   )فعاؿ( 

 المضعاا  العًف لادؿا على الايرًر .
                                                 

(
1

 . 9/108( جاٍع اىثٞاُ 

(
2

 .. 2/162( اىنشاف 

(
3

 .. 2/162( اىنشاف 
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كلـ ًساعمؿ  اساعمؿ القرلف اليًرـ العدد المريب المونث ،-ب 
 المذير ت لفا أحرؼ )ارنا  ع رة( أيرر مف أحرؼ )ارن  ع ر(

الامًًز جمعنا ال ماردنا ت لًدؿا بصً   الجمػ  علػى اليرػرة ،  عؿى جى -ث 
كىذا ًعن  أفا القرلف اليًرـ اساعمؿ الجم  )أسباطنا( كأراد معنػى الجمػ  ، ال 

فا جم  الايسًر ًيسند للًو ف  معنى المارد ت لذلؾ أسند للًو العدد مونرنا ت ل
اليلب الا نًث ، اقكؿ : ىذه أعماؿ حمًدة ، كال اقػكؿ : ىػذا أعمػاؿ حمًػدة 
دد ، كاقكؿ : ىذه أسباط يًرم  ، كال اقكؿ : ىػذا أسػباط  يًرمػ  ت فجعػؿ العػ

علػػى أناػػو أراد مػػف امًًػػز العػػدد )أسػػباطنا( أف ًيػػكف  عػػدش دلػػًالن المريػػب مونارنػػا  ًي 
اظنػػػا كمعننػػػى ، فصػػػً   الجمػػػ  مقصػػػكدة ، ًعػػػادؿ فػػػ  ىػػػذا المقػػػاـ جمعنػػػا ، ل

نػػػا(}البقرة : الامًًػػػز الماػػػرد فػػػ  لكلػػػو اعػػػالى :  ًٍ ٍ ػػػرىةى عى رىٍت ًمٍنػػػوي اٍرنىاىػػػا عى )فىػػػاناىجى
ننػػػػا(}العراؼ : { كلكلػػػػو اعػػػػالى : )َٔ ًٍ ٍ ػػػػرىةى عى ػػػػٍت ًمٍنػػػػوي اٍرنىاىػػػػا عى سى  {َُٔفىانبىجى

بىعىٍرنىػا ًمػنييـي كلكلو اعالى : ) { كلكلػو اعػالى : ُِ(}الماحػدة : اٍرنىػٍ  عى ىػرى نىًقًبنا كى
ػػػٍيرنا) ػػػرى  ى { فيمػػػا ال ًصػػػ  ّٔ(}الاكب  : ًلفا ًعػػػداةى ال شػػػييكًر ًعنػػػدى اللٌػػػًو اٍرنىػػػا عى ى

جعؿ الامًًز ف  ىذه ال كاىد القرلنًػ  جمعنػا ، أك بمعنػى الجمػ  كحيمػو ، ال 
لناػػو ًحػػالؼ المعنػػى المػػراد ، لناػػو ًحػػالؼ القاعػػدة النحكًػػ  اللاظًػػ  ت كليػػف 

كىػػػك احدًػػػد العػػػدد يمػػػا ىػػػك مػػػذيكر ، مجػػػرادنا مػػػف داللػػػ  اليرػػػرة ، كىػػػذا ىػػػك 
المعنػػػػى ال الػػػػب ت فيػػػػذلؾ ال ًصػػػػ  جعػػػػؿ امًًػػػػز العػػػػدد فػػػػ  لكلػػػػو اعػػػػالى :  

ٍ ػػرىةى أىٍسػبىاطنا) ـي اٍرنىاىػٍ  عى لىطاٍعنىػاىي { ماػػردنا ، كال بحيػـ الماػػرد َُٔ(}العراؼ : كى
 ناو ًحالؼ المعنى المراد ، كالدالل  المقصكدة  .كمعناه ، ل

كمف الضركرم جداا فػ  ىػذا المقػاـ أف أ ػًر للػى لضػً   ميمػ  ، لػـ   
مػا ًػ ا  مػف عػًاف، لنٌ  ػًكع اريًػب مي  ًنابو علًيا النحاة كالماسركف ، كى  أفا 

ػد الاعبًػر عػف   ًكع معناه الذم ًاطلػب الاعبًػر عنػو بيػذا الاريًػب ، فػنذا أيًر
معنى لحر يًر  اح   ، كجب الاعبًر عنو باريًب لحػر ًكافػؽ ىػذا المعنػى 
ف نػػػدر اسػػػاعماؿ ىػػػذا الاريًػػػب ، كلػػػد ًيػػػكف رمػػػ  معنػػػى اسػػػاعملو القػػػرلف  ، كا 
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اليًرـ ، كلـ ًساعملو العرب ف   عرىـ ، كال فػ  نرػرىـ ت لػذلؾ كرد الاريًػب 
اعػػالى الػػذم مػػرا المعباػػر عنػػو فػػ  يػػالـ اهلل ، كلػػـ ًػػرد فػػ  يالميػػـ يقػػكؿ اهلل 

ـي اٍرنىاىٍ  عىٍ رىةى أىٍسبىاطنا)الحدًث عنو :  لىطاٍعنىاىي  {َُٔ(}العراؼ : كى
كمف المعان  الحرل الا  اضػمنيا ياػاب اهلل ، كلػـ ًسػاعمليا العػرب 
ػػا أف ايػكف الارايًػػب المعبِّػػرة عنيػا ، كردت فػػ  يػػالـ اهلل ،  ت ممػا الاضػػى أًضن

 كلـ ارد ف  يالميـ :
ـٍ أىٍلػػؼى ) اعػػالى : لػػكؿ اهلل -ِ ػػا ًللىػػى لىٍكًمػػًو فىلىبًػػثى ًفػػًًي ػػٍلنىا نيكحن لىقىػػٍد أىٍرسى كى

(}العنيبكت :  ـٍ ظىاًلميكفى ـي الطشكفىافي كىىي ذىىي ا فى ىحى ٍمًسًفى عىامن  { ُْسىنى و ًلال حى
ؿ مػػف اطػػراؽ للػػى حيػػػـ االسػػارنا  فػػ  ىػػػذه اآلًػػ  الزجػػاج ، كأطػػػاؿ  أكا

القػػػرلف اليػػػًرـ اسػػػاعمؿ ىػػػذا االسػػػارنا  للاحقًػػػؽ ، صػػػو أفا اليػػػالـ فًػػػو ، كملحٌ 
كللا يًد على أناو لبػث فػًيـ اسػعمح  سػن  كحمسػًف ، مػف يًػر نقصػاف ، لناػو 

 (ُ)لك ذير ىذا العدد مف دكف ىذا االسارنا  ، الحامؿ أيرر ىذه المدة ال ييلايػا
 لػى سػرٌ كلـ ًاطراؽ للى لضً  اسػارنا  العػكاـ مػف السػنًف ، كأكاؿ مػف أ ػار ل
ًاػػز أكاالن بالسػػن  ، كرانًنػػا  ذلػػؾ الزمح ػػرم ، فقػػاؿ : ))فػػنف للػػتى : فىًلػػـ جػػا  الميمى

ػػػػر اللاػػػػظ الكاحػػػػد فػػػػ  اليػػػػالـ حقًػػػػؽ باالجانػػػػاب فػػػػ   بالعػػػػاـ ؟ للػػػػتي : لفا ايًر
 (ِ) البالي ((

كىذا اعلًؿ لاظ  ال كجػكد لػو فػ  ل ػ  القػرلف اليػًرـ ، يمػا أناػو اعلًػؿ 
ػر بحػذؼ أحػد  كاهو جػداا ت لناػو لػك صػ ا مػا زعمػو ليػاف ًميػف اجنشػب ىػذا الايًر

ًذؼى امًًز العدد ف  ا : ألػؼ  لقرلف اليًرـ ، فًقػاؿ مػرالن الامًًًزف ، كيرًرنا ما حي
سن  لالا حمسًننا ، أك ألانا لالا حمسًف سن  ، ىذا مف جيػ  ، كمػف جيػ  أيحػرل 

ػػػػا( بػػػػدالن فنناػػػػو ال بػػػػدا مػػػػ ، كلمعنػػػػى  مػػػػف سػػػػن  سػػػػرٌ  ف أف ًيػػػػكف السػػػػاعماؿ )عامن
مقصػػكد كحيمػػ  بلً ػػ  ، جيليػػا الزمح ػػرم ، كمػػف لبلػػو كمػػف جػػا  مػػف بعػػده ، 

                                                 

(
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 . 4/123( ْٝظس : ٍعاّٜ اىقسآُ ٗإعساتٔ 

(
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، حاػى كجدايػو فػ  الػدر المصػكف لذ جػا  فًػو : ))كلػد  الن مجيك  كظؿ ىذا السرٌ 
ركعًػػػت ىنػػػا نياػػػ  لطًاػػػ  ، كىػػػك أناػػػو يػػػاًر بػػػًف امًًػػػزم العػػػددًف ت فقػػػاؿ فػػػ  

ػا(الىكاؿ ) ـا لناػو حػػص لاػظ العػػاـ  لػػحاٌل  سػن ( ، كفػ  الرػػان  )عامن ًرقػؿ اللاػظ ، رػػ
ػا اسػاراح مػنيـ بقػ   بالحمسًف لًذاننا بػ فا نبػ  اهلل ، صػلى اهلل علًػو كسػلـ ، لما

 (ُ)ف  زمف حسف ت كالعرب ايعنبِّر عف الحصب بالعاـ ، كعف الجدب بالسن ((
اضػػ  ىػػذا الاػػرؽ عنػػد فػػ  الداللػػ  دلًػػؽ فبػػًف السػػن  كالعػػاـ فػػرؽ  ، ًك

المػػراد مػػف السػػن  ال ػػداة ، كمػػف  فقػػد ااضػػ  أفٌ فػػ  سػػًاؽ كاحػػد ،  يمػػااجاماع
ػػٍبً  بىقىػػرىاتو )فػػ  لكلػػو اعػػالى : العػػاـ الرحػػا  ،  ػػدًِّؽي أىٍفًانىػػا ًفػػ  سى ًيكسيػػؼي أىًشيىػػا الصِّ

ػػرى ًىاًبسىػػاتو لاعىلِّػػ  أىٍرًجػػ ي  ٍضػػرو كىأيحى ػػٍبً  سيػػنبيالىتو حي سى ػػاؼه كى ػػٍب ه ًعجى  ًسػػمىافو ًىػػٍ ييليييفا سى
ػػػكفى } ـٍ ًىٍعلىمي ػػػداشـٍ ًْٔللىػػػى الناػػػاًس لىعىلاييػػػ ػػػا حىصى ػػػٍب ى ًسػػػًنًفى دىأىبنػػػا فىمى ػػػكفى سى { لىػػػاؿى اىٍزرىعي

ػا اىػٍ ييليكفى } كهي ًف  سيػنبيًلًو ًلالا لىًلػًالن مِّما ـا ًىػٍ ًا  ًمػف بىٍعػًد ذىًلػؾى سىػٍب ه ً ػدىاده ْٕفىذىري { ريػ
ا لىداٍمايـٍ لىييفا ًلالا  ػا ايٍحًصػنيكفى } ًىٍ ييٍلفى مى ػاـه ْٖلىًلػًالن مِّما ـا ًىػٍ ًا  ًمػف بىٍعػًد ذىًلػؾى عى { ريػ

(}ًكسؼ :  كفى ًفًًو ًىٍعًصري  { ْٗ-ًْٔفًًو ًي ىاثي النااسي كى
جػػا  فًيػػا الاػػرج ، كنػػزؿ فًيػػا المطػػر ، عباػػر القػػرلف عػػف السػػن  الاػػ  

عنيػا بالعػاـ كنبت فًيا الزرع ، فحصد الناس ، كعـا الرحػا  فػ  الػبالد ، عباػر 
كا بيػػا لبػػؿ ذلػػؾ بالسػػنًف ، فباسػػارنا  العػػكاـ مػػف ، كعباػػر عػػف ال ػػدة الاػػ  مػػرٌ 
ػػػاالسػػػنًف فػػػ  لكلػػػو اعػػػالى : ) امن ٍمًسػػػًفى عى ػػػنى و ًلال حى ػػػا علًػػػو أىٍلػػػؼى سى ( أفػػػاد أفا نكحن

سن  لبؿ الطكفاف ، كلد عبار عنيػا القػرلف اليػًرـ بالسػن  ت  َٓٗالسالـ عاش 
ة علػى نػكح ، علًػو السػالـ ، لذ عػانى فًيػا مػف لكمػو مػا لنايا يانػت سػن   ػد

عانى ، مف العناد كاإلعراض ، كاإلصرار على اليار كالعصًاف ، كأناػو عػاش 
بعد الطكفاف حمسًف سن  ، كلد عباػر عنيػا بلاػظ )العػاـ( ت لنايػا يانػت أعػكاـ 

 راح  كرحا  حاى كفااو ، بعد ىالؾ لكمو بالطكفاف 

                                                 

(
1

 .. 9/13( اىدز اىَصُ٘ 
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ح علًو السالـ ، ألكاؿ يرًرة كمحالا  ، ال اطابؽ كلد لًؿ ف  عمر نك 
أناػػػػو جػػػا  فػػػ  جػػػػام  الصػػػكؿ البػػػػف  الػػػذم اسػػػػاناجناه مػػػف اآلًػػػ  ، لالٌ  العمػػػر

ا علًو السالـ ، يانت مدة نبكاو  سن  كعػاش بعػد ال ػرؽ  َٓٗالجزرم أفا نكحن
 (ُ)سن   َٓ

لىقىػػٍد أىرٍ كىػػذه ىػػ  الركاًػػ  الكحًػػدة المكافقػػ  لقكلػػو اعػػالى : )  ػػا كى ػػٍلنىا نيكحن سى
ـٍ  ـي الطشكفىػػػػافي كىىيػػػػ ػػػػذىىي ػػػػا فى ىحى امن ٍمًسػػػػًفى عى ػػػػنى و ًلال حى ـٍ أىٍلػػػػؼى سى ًللىػػػػى لىٍكًمػػػػًو فىلىبًػػػػثى ًفػػػػًًي

(}العنيبكت :   { ُْظىاًلميكفى
العػرب  كمف المعان  الحرل الا  اضػمنيا ياػاب اهلل ، كلػـ ًسػاعمليا

 مف البارئ ، عز كجؿ : ، بؿ ال ًص  أف اصدر لالٌ 
 ) يف فًيكف( كؿ اهلل اعالىل -ّ

كردت ىذه الصً   فػ  القػرلف اليػًرـ فػ  بضػع  مكاضػ  ، منيػا لػكؿ 
ػػػػا ًىقيػػػػكؿي لىػػػػوي ييػػػػف  ػػػػى أىٍمػػػػرنا فىًننامى ذىا لىضى اهلل اعػػػػالى : )بىػػػػًدً ي الساػػػػمىاكىاًت كىالىٍرًض كىاً 

( }البقرة :   {ُُٕفىًىييكفي
(ِ)كلرأ البالكف بالرف   ) فًيكف(  لرأ ابف عامر بنصب 

 

ػا أىٍمػريهي : ))كأماا لكؿ اهلل ، عزا كجؿا لاؿ الحلًؿ ف  باب الجـز :  ) ًلنامى
ًٍحنا أىٍف ًىقيكؿى لىػوي ييػ (}ًس : ًلذىا أىرىادى  ى ناػو لػًس بجػكاب ، كال ل { رفػ ٍِٖف فىًىييػكفي

 (ّ)اهلل  ًحنا ، لاؿ لو : يف فياف((مجازاة ، لناما ىك حبر ، معناه : لذا أراد 

المبػػػرد : ))النصػػػب ىػػػا ىنػػػا محػػػاؿ ت لناػػػو لػػػـ ًجعػػػؿ )فًيػػػكف(  كلػػػاؿ
 (ْ)فػ)يف( حياً (( ...  جكابنا، كىذا حالؼ المعنى ت لناو لًس ىا ىنا  رط

                                                 

(
1

ىَعرراّٜ ى٠ى٘ظررٜ ، ٗزٗح ا 12/112( ْٝظررس :جرراٍع ا ،رر٘ه ،  تررِ ا رٞررس اى ررصزٛ 

10/348 . 

 . ٖٗ( ًنظر :يًث النا  ف  القرا ات السب  ص  ِ)
 . ُٗٗ( الجمؿ ف  النحك ، ص  ّ)
 . ُٖ/ِ( المقاضب  ْ)
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كلاؿ مي  : ))كمف نصػبو جعلػو جكابنػا لػػ)يف( كفػ  معنػاه بعػد، كمػف 
بعػد النصػب فًػو  علػى اؿ : ))كلػ (ُ)رفعو لطعو على معنى : فيػك ًيػكف((  ًك

ب )يػػف(  ت لفا لاظػػو لاػػظ المػػر، كمعنػػاه الحبػػر عػػف لػػدرة اهلل ت لذ لػػًس جػػكا
كمرلػو فػ  لاػظ المػر كلػًس بػ مر لكلػو اعػالى : ...  رىـا م مكر ب ٍف ًاعػؿ  ػًحنا

ـٍ كأٍبًصػػٍر(}مًرـ :  ا لاظػػو لاػػظ المػػر ، كمعنػػاه الاعجػػب ، فلٌمػػ {ّٖ)أٍسػػًمٍ  ًبًيػػ
ًيكف( جكابنا لو فًنصػب علػى ذلػؾ ، ياف معنى )يف( الحبر، بىعيدى أٍف ًيكف )ف

ا مف جي  أحرل ، كذلؾ أفا جكاب المر لنٌ  ما جػـز لناػو فػ  معنػى كًبعد أًضن
ـٍ أيرٍمػؾى  ـٍ أيرٍمؾى ، جزمت الجكاب لناػو بمعنػى : لٍف اقػ ال رط ، فنذا للتى : لي
ت  ، كيذلؾ لذا للتى : ف يرمىػؾى ، لنمػا نصػب لناػو فػ  معنػى : لٍف اقػـ ف يًرمىػؾى 

كىػػذا لنامػػا ًيػػكف أبػػدنا فػػ  فعلػػًف محالاػػ  اللاػػظ ، أك محالاػػ  الاػػاعلًف ت فػػنًف 
اااقػا فػػ  اللاػػظ ، كالااعػػؿ كاحػػد ، لػػـ ًجػػز ت لناػػو ال معنػػى لػػو ت لػػك للػػتى : لػػـ 
ـٍ فاقكـى ، كاحػرج فاحػرجى ، لػـ ًيػف لػو معنػى ت يمػا أناػؾ لػك للػتى : لٍف  ـٍ ، كل اق

ـٍ فاقػػػػك  ٍف اقػػػػ ـى ، لػػػػـ ًيػػػػف لػػػػو معنػػػػى ت الااػػػػاؽ لاػػػػظ الاعلػػػػًف احػػػػرٍج  احػػػػرٍج ، كا 
كالااعلًف ، كيذلؾ : يف فًيكفى ، لما اااؽ لاظ الاعلًف ، كالااعؿ كاحػد  ، لػـ 
ًحسػػف أٍف ًيػػكف )فًيػػكف( جكابنػػا لػػوكؿ ، فالنصػػب علػػى الجػػكاب لنامػػا ًجػػكز 
على بعد ، على الا بًو ف  )يف( ، بالمر الصحً  ، كعلى الا بًو بالاعلًف 

 (ِ)الاًف(( المح

كيػػذلؾ للسػػبب ناسػػو اسػػابعد العيبػػرم كجػػو النصػػب ، فقػػاؿ : ))كليػػًرئ 
لفا )يػػف( لػػًس بػػ مر علػػى علػػى جػػكاب لاػػظ المػػر ، كىػػك ضػػعًؼ  بالنصػػب

 (ّ)الحقًق  ، لذ لًس ىناؾ محاطب بو(( 

                                                 

 . َٕ/ُ( م يؿ لعراب الررلف ُ)
 . ُٓ-ُْ/ِ( م يؿ لعراب القرلف :  ِ)
 . ّٗ-ِٗ/ُ( الابًاف ف  لعراب القرلف  ّ)
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كطعػػف ابػػف مجاىػػد فػػ  لػػرا ة ابػػف عػػامر ، فػػذىب للػػى أنايػػا لحػػف ،   
كىػذا لػكؿ حطػ  ت لفا ىػذه القػرا ة فػ  السػبع  ، فقاؿ أبك حًػاف الندلسػ  : ))

لػػرا ة ابػػف عػػامر، كىػػك رجػػؿ عربػػ  لػػـ ًيػػف  دي ٍعػػلػػرا ة ماػػكاارة ، رػػـ ىػػ  بى  فيػػ 
لاحلو للى الياػر  يا لحف مف ألب  الحط  المورـ الذم ًجرٌ فالقكؿ ب نٌ  ...لًلحف 

 (ُ)ت لذ ىك طعف على ما علـ نقلو بالاكاار مف يااب اهلل((

كالماسػػًرف ، كجيػػكا جمًعنػػا  رفػػػ  مػػا لًػػؿ ، فػػنفا النحػػػاة كبػػالريـ م   
( على القط  كاالساحناؼ أم : فيك ًيكف ، ككجيكا النصػب علػى أناػو ) ًيكفي

 .(ِ)جكاب )يف( ت لناو جا  بلاظ المر ف يبِّو بالمر الحقًق 
 ل  على ما لًؿ ف  اسابعاد كجو النصب المالحظ اآلاً  : 

مف مسالزمات كجو النصب أمػر ًاعلػؽ بالقكاعػد كلى : لفا ما لًؿ الي 
اللاظًػػ  الاػػ  انطبػػؽ علػػى المرلػػ  فػػ  العػػـ اليلػػب ، بمعنػػى أناػػو لػػد ًحػػرج 

 عنيا يالـ فصً  .
الرانًػػػ  : لفا ىػػػذه القكاعػػػد اللاظًػػػ  اسػػػانبطت أكؿ مػػػا اسػػػانبطت مػػػف 
 عر العرب ، أم : مف يالـ الب ػر، فػنذا كجػب أٍف ًحضػ  ليػا يػالـ الب ػر 

 يػػالـ لنايػػا ال االحػػـ لالٌ  أٍف احضػػ  ليػػا عبػػارة )يػػف فًيػػكف( نناػػو ال ًصػػ ، ف
  الحالؽ ، الذم ًاساكل عنده الكجكد كالعدـ ، كالماض  كالمساقبؿ ، كالحقًق

:  مػرالن أف ًقػاؿ  ف  حػؽ اهللكجاز  ، فص ٌ كالمجاز ، بحالؼ يالـ المحلكؽ 
ذا : انطػٍؽ فًنطػؽى ،  لػوكؿ ًقػ،  الحجػري  لذا لضى أف ًنطؽى لٌف اهلل سبحانو  كا 

ذا لضػى : ام ػ  فام ػ ى ،  ، ًقػكؿ ليػا لضى أف ام ػ ى ال ػجرةي  طًػر أف اكا 
ذا لضػػػىطًػػػرى ، اف ًػػػرم: ط  ا، ًقػػػكؿ ليػػػ ؿي االجبػػػ ػػػف فػػػ  يػػػؿش أف ًمػػػكت  كا  مى

                                                 

 . ِٕٓ/ُ( البحر المحًط  ُ)
عراًو للزجاج ( ًن ِ) -ُْ/ِ، كم يؿ لعراب القػرلف لميػ   ُِٔ/ّظر: معان  القرلف كا 

، كالابًػػػاف فػػػ  لعػػػراب القػػػرلف للعيبػػػرم   َِِ/ُ، كالمحػػػرر الػػػكجًز البػػػف عطًػػػ   ُٓ
 . ٖٗ-ٖٖ/ِ،كالدر المصكف  ِٕٓ/ُ،كالبحر المحًط  ّٗ-ِٗ/ُ
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ذا لضػى أف ، ًقكؿ ليـ السماكات كمىف ف  الرض  ًقػـك : مكاكا فًمكاكا ، كا 
 ، فصٌ  كجاز ىذا ف  يالـ اهلل كاكمكا فًقكم: ل مىف ف  القبكر، ًقكؿ ليـيؿش 

  صٌ  كال جاز ىذا ف  يالـ الب ر .، كما 
الرالر  : لفا نصػب المضػارع حصػؿ بمعنػى السػببً  الػذم دلػت علًػو 
الاا  ، فنذا احقؽ اسلًط ىذا المعنى على المضارع ، ب م اريًب ل كم ياف 

اعػػد اللاظًػػ  الاػػ  ، كجػػب النصػػب بػػو ، سػػكا  اػػكافرت فػػ  ىػػذا الاريًػػب القك 
 ؿ علًو ف  العمؿ المعنى ال اللاظ .ذيرىا النحاة أـ ال ت لذ المعكا 

 مقدمة
ٍمػدي للٌػًو رىبِّ اٍلعىػالىًمًفى ، الراٍحمػػًف الػراًحًـً  ًبٍسـً الٌلًو الراٍحمػػىًف الػراًحًـً ، كاٍلحى

ػًلًؾ ًىٍكـً الدًِّفً  ماػدو  ، مى لىػى ميحى رىسيػكًؿ اهلل ، كحػااىـً النابًػًف ، ، كالصاالةي كالساالـي عى
ًعػػػًف ، مػػػف النصػػػاًر كالميػػػاجًرف ، كالػػػذًف اابعػػػكىـ  لىػػػى لًلػػػًو كأٍصػػػحاًبًو أٍجمى كعى

 بنحسافو للى ًكـً الدًِّف ، كبعد 
فيذا يااب  : مف مزاعـ النحػاة ، أسػ ؿ اهلل ، جػؿا  ػ نو ، أف ًناػ  بػو 

ػػ لػػو منِّػػ  عمػػالن سػػبحانو ، أف ًاقبا البػػاحرًف كالدارسػػًف ، كأسػػ لو  ا لكجيػػو حالصن
  اليًرـ ، الليـا لمًف ، كبعدي .

مما ال  ػؾ فًػو أفا الاػراث النحػكم الػذم كررنػاه مػف أجػدادنا النحػاة ، ف
ـٌ عػػف عظػػـ الجيػػكد كأصػػال   ا يبًػػرنا سػػامًنا مارامػػ  الطػػراؼ ، ًػػن ًعػػد صػػرحن

يػؿ عربػ  الفيار الا  سيحِّرت لبناحو ، كجعلاو بيذا ال مكخ الذم ًاحر بو 
كمسلـ ًعاز بل   القرلف ، لاٌل أفا ىذا الصرح احللاو ر رات أحدريا ما زعمو 
النحػػاة مػػف ألػػكاؿ محالقػػ  ، محالاػػ  للحقًقػػ  كمجانبػػ  للصػػكاب ، مػػٌر اليػػالـ 
على يرًر منيا ف  رسػال  الماجسػاًر ، كأطركحػ  الػدياكراه ، كفػ  ياػاب  : 

 ـ :نحك القرلن  ، كمف ىذه المزاعدراسات ف  ال
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احػػدة فػػ  مكاضػػ  فػػ  القػػرلف اليػػًرـ .لجمػػاعيـ علػػى مجػػ   )ال( ز -ُ
 كااٌاػػػػاليـ علػػػػى أفا الجمػػػػؿ بعػػػػد النيػػػػرات المحضػػػػ  ، ال اعػػػػرب لالٌ -ِ 

   صاات .
عرابيـ النعت المقطكع ماعكالن بو ، أك حبرنا-ّ   . كا 
صػػرارىـ علػػى أفا المنصػػكب الرػػان  لػػػ)ظفا -ْ ( كأحكاايػػا ماعػػكؿ بػػو كا 

  كلًس بحاؿ .
  ىـ )مىًف( المكصكل  مف المعارؼ .كعدٌ -ٓ
 كلكليـ ب فا الماعكؿ معو ال ًيكف لاٌل منصكبنا .-ٔ

على حدة فػ  بحػث مسػاقؿ فيذه ستش مساحؿ ، درستي يؿا مس ل  منيا
  :  (ُ)ت لذلؾ اضٌمف ىذا اليااب البحكث السٌا  اآلاً  

  دراسة نحوية/ في القرآن الكريم )ال( الزائدة 
 : الرحمف الرحًـ بسـ اهلل

، ال ااًػد  ًربت النحاة كالماسػركف مجػ   )ال( زاحػدة فػ  القػرلف اليػًرـ
يػا جػا ت علػى ، كًاناكؿ البحػث )ال( ىػذه بالدراسػ  كًربػت أنٌ  النا  كال اكيًده

 بابيا نافً  كأنو لًس رم  )ال( زاحدة ف  يااب اهلل.
لػػو رسػػكؿ اهلل، كعلػػى لة كالسػػالـ علػػى ، كالحمػػد هلل كالصػػال بسػػـ اهلل:  التوطئةةة

 كصحبو. أما بعد.
فقد ذير النحاة أفا )ال( اج   زاحدة مف جي  اللاظ يقكليـ: جحت بػال 

 (. ِ) .، لكصكؿ عمؿ ما لبليا للى ما بعدىا ، كيضبت مف ال    و زادو 
ػػ : يػػا اجػػ   زاحػػدة مػػ  الػػكاك لاكيًػػد الناػػ  يقكلػػو اعػػالىا أنٌ كذيػػركا أًضن

ػػالًِّفى  ًصػػرىاطى الاػػًذًفى أىنعىمػػتى ) ـٍ كىالى الضا لىػػًًي ػػكًب عى ًػػًر المى ضي ـٍ يى لىػػًًي ]الاااحػػ :  ( عى
                                                 

العلمًػػػ  بجامعػػػ   ( كالحقًقػػػ  أٌف ىػػػذه المسػػػاحؿ ىػػػ  فػػػ  الصػػػؿ بحػػػكث ياباييػػػا للارلًػػػ  ُ)
 . ـَُِِ-ـ ُٕٗٗالمكصؿ ، ما بًف سن  

 . َّٕ( الجنى الدان  ص  ِ)



- 18 - 

 

ـٍ أىف ) : يـ( بالنصػػػب فػػػ  لكلػػػو اعػػػالىكمػػف ذلػػػؾ لػػػرا ة )ًػػػ مرى  (ُ)  [ٕ يي كىالى ًىػػػٍ ميرى
ٍسػػػػلً  ػػػػ ى كىالنًِّبًِّػػػػًٍفى أىٍربىابنػػػػا أىًىػػػػٍ ميريييـ بًػػػػاٍلييٍاًر بىٍعػػػػدى ًلٍذ أىنػػػػاـي مش ]لؿ  (ميكفى اىااًحػػػػذيكٍا اٍلمىالىًحيى

 (. ِ) كى  لرا ة عامر كابف عامر كحمزة [َٖعمراف:

ػػنى ي كىال الساػػًِّحى ي اٍدفىػػٍ  بًػػالاًا  : )  كمػػف ذلػػؾ لكلػػو اعػػالى  سى كىال اىٍسػػاىًكم اٍلحى
ًمًـه  ًل ٌّ حى ًٍنىوي عىدىاكىةه يى ىناوي كى بى ًٍنىؾى كى  (. ّ) [ّْ]فصلت:  ( ًى ى أىٍحسىفي فىًنذىا الاًذم بى

ادة )ال( ف  ىذًف المكضعًفت لذ ال احاالؼ بًف كالبح ث ال ًاناكؿ ًز
نٌ  يػا نافًػ النحاة ف  أنٌ  مػا ًانػاكؿ )ال( ، فيػ  لًسػت زاحػدة مػف حًػث المعنػى، كا 

كى  الاػ  أ ػار  (ْ)الا  جردكىا مف معنى النا  كلالكا: ب فا دحكليا يحركجيا
يػػالـ دحػؿ فػ  لحػػره  ا  بقكلػػو : "لفا العػرب اجعػؿ )ال( صػػل  فػ  يػؿالًيػا الاػرٌ 

 (. ٓ)جحد أك ف  أكلو جحد يًر مصرح بو".
)ال( دحلػػػت علػػػى  كلػػػد ذىػػػب جميػػػكر النحػػػاة كالماسػػػًرف للػػػى أفا يػػػؿٌ 

زاحػػػدة كلًسػػػت نافًػػ ت لػػػذا جعلػػػت ىػػػذا البحػػػث ًاضػػػمف )ال(  عػػػدش الاعػػؿ )ألسػػػـ( اي 
)ال( الداحلػ  دة بعػد جحػد، كالزاحػدة لبػؿ جحػد، كالزاحدة فػ  رالرػ  مكاضػ ت الزاحػ

 على الاعؿ )ألسـ(.
ذىػػػػب جميػػػػكر النحػػػػػاة  المبحةةةةث األول : )ال( الزائةةةةدة بعةةةةد جحةةةةد :

دى ًلٍذ : ) )ال( زاحػػدة فػػ  لكلػػو اعػػالى فا أكالماسػػًرف للػػى  نىعىػػؾى أىالا اىٍسػػجي ػػا مى لىػػاؿى مى
لىٍقاىػػوي ًمػػف ًطػػًفو  لىٍقاىنًػػ  ًمػػف ناػػارو كىحى ٍنػػوي حى ػػره مِّ ًٍ ٍرايػػؾى لىػػاؿى أىنىػػٍا حى [ ُِ]العػػراؼ:  (أىمى

لىٍقػػػتي ًبًىػػػدىما ى : )بداللػػػ  لكلػػػو اعػػػال ػػػا حى دى ًلمى نىعىػػػؾى أىف اىٍسػػػجي ػػػا مى لىػػػاؿى ًىػػػا ًلٍبًلػػػًسي مى

                                                 

، كالجنػى الػدان  ص  َْٔ، ك رح عًكف اإلعػراب ص  ْٕ/ُ( م يؿ لعراب القرلف  ُ)
َّٕ . 

 . ِٗ/ّ، كم ن  اللبًب  ُِّ( يااب السبع  ف  القرا ات البف مجاىد ص  ِ)
 . ٖٖ/ّ( البرىاف ف  علـك القرلف  ّ)
 .. ٕٓ، كاإلعراب عف لكاعد اإلعراب ص  َّٖ-َّٕ(الجنى الدان  ص  ْ)
 .  ُّٖ/ّ( معان  القرلف للارا   ٓ)
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ـٍ يينػػػػتى ًمػػػػفى اٍلعىػػػػاًلًفى  منعػػػػؾ مػػػػف  [ كالاقػػػػدًر: أم  ػػػػ  ٕٓ]ص:  (أىٍسػػػػاىٍيبىٍرتى أى
ف احقػػػؽ أجػػػ   بيػػػا للاكيًػػػد كالاحقًػػػؽ كالمعنػػػى: كمػػػا منعػػػؾ كلػػػد  (ُ)السػػػجكد 
ف )ال( نافًػػػػ  ىنػػػػا أذىػػػػب نحػػػػاة للػػػػى ك  ( ِ) مراػػػػؾأذ لسػػػػؾ كالزمػػػػو نا السػػػػجكد.

ػػؿ )منعػػؾ( بمعػػان   كلًسػػت زاحػػدة با : مػػف لػػاؿ  ، كالاقػػدًر مػػرالن  حػػرلأي فعػػاؿ أًك
ف ال اسػجد؟ أك أمراػؾ بالسػجكد؟ أك أم  ػ   اضػطرؾ للػى أذ للؾ ال اسػجد 

 .(.ّ)ف ال اسجدأف ال اسجد؟ ، أك ما دعاؾ للى أحكجؾ للى أما 
لػرب اللػكاؿ للػى مػا امًػز بػو نافً  كأٌنيا يًػر زاحػدة ىػك أكالقكؿ ب ٌنيا 

لمػػ  أك حػػرؼ زاحػػد ال و لػػًس فًػػو يالقػػرلف اليػػًرـ مػػف حًػػث ل اػػو كبالياػػو كأٌنػػ
الت. معنى لو لالٌ   أنو ال حاج  للى ىذه الا ًك

ادة ىنا نقكؿ : لذا أردتى أٍف اعااب صدًقؾ علػى  كلاكضً  معنى الًز
ما منعؾ أٍف ازكرن  ؟ فاليالـ مػف دكف ذيػر  عدـ ًزاراو لؾ كجب أٍف اقكؿ :

ػػػارة لػػػـ احصػػػؿ ، كأنػػػت اعاابػػػو علػػػى عػػػدـ حصػػػكليا منػػػو ،  )ال( ًعنػػػ  أفا الًز
ػػارة كلعػػت ، كأنػػت اعاابػػو  كبػػذيرىا كلكلػػؾ : مػػا منعػػؾ أالٌ  ازكرنػػ ، ًاًػػد أفا الًز

 أٍف ًػػػػزكرؾ فػػػػزارؾ ، كيػػػػذلؾ لكلػػػػو علػػػػى كلكعيػػػػا منػػػػو ، يػػػػ ٍف ايػػػػكف ال احػػػػبش 
ـٍ يينػتى لى اعالى : ) لىٍقػتي ًبًىػدىما أىٍسػاىٍيبىٍرتى أى ػا حى دى ًلمى نىعىؾى أىف اىٍسػجي اؿى ًىا ًلٍبًلًسي مىا مى

حػػو ًعنػػ  أفا لبلػػًس لػػـ ًسػػجد ، كاهلل سػػبحانو ، ًكبٌ  [ ٕٓ( ]ص: ًمػػفى اٍلعىػػاًلًفى 
يػػكف المعنػى علػى العيػس مػػف ذلػؾ عنػد ذيػر )ال( فػػ   علػى عػدـ سػجكده ، ًك

نىعىؾى أىالٌ  لىاؿى لكلو اعالى : )لكلو  لىٍقاىنًػ   مىا مى ٍنوي حى ًٍره مِّ دى ًلٍذ أىمىٍرايؾى لىاؿى أىنىٍا حى اىٍسجي

                                                 

، كمعػػػان  القػػػرلف  ُُِ/ُ، كمجػػػاز القػػػرلف  ُّٖ/ّ،  ّْٕ/ُ( معػػػان  القػػػرلف للاػػػرا  ُ)
عػػػػػػػراب القػػػػػػػرلف للنحػػػػػػػاس  ِْٗ/ِلوحاػػػػػػػش ، كم ػػػػػػػيؿ لعػػػػػػػراب القػػػػػػػرلف  َُٔ/ُ، كا 

ُ/ِْٖ  . 
 .  ِِٕ/ْ،كالبحر المحًط  ِٖٖ/ِ ( الي اؼ ِ)
، كالجػػػػػام  لحيػػػػػاـ ِّ-ُّ/ُْ، كماػػػػػااً  ال ًػػػػػب  ِّٔ-ِّْ/ُِ( جػػػػػام  البًػػػػػاف  ّ)

 . َٗ/ّ، كالبرىاف ف  علـك القرلف  َُٕ/ٕالقرلف 
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لىٍقاىػػوي ًمػػف ًطػػًفو  لذ اعنػػ  اآلًػػ  حًنحػػذ أفا السػػجكد  [ُِ( ]العػػراؼ: ًمػػف ناػػارو كىحى
حصػػػؿ مػػػف لػػػدف لبلػػػًس ، كأفا اهلل ، سػػػبحانو ، ًكبحػػػو علػػػى سػػػجكده ت كليػػػذا 

ػػادة )ال( فػػ  ىػػذه اآلًػػ  لايػػكف يمعنػػى  ذىػػب النحػػاة كالماسػػركف للػػى القػػكؿ بًز
 اآلً  السابق  .

يػػػا ت لنٌ  )ال( فػػػ  ىػػػذه اآلًػػػ  نافًػػػ  كلًسػػػت زاحػػػدة ليػػػف الػػػذم ًبػػػدك أفٌ 
ػػد بيػػا أف ايػػكف ااسػػًرن  ا لداللػػ  مػػا لبليػػا، فماعػػكؿ )منعػػؾ( فػػ  ضػػمف جملػػ  أًر

ػا لكلػو اعػالى: )لىػاؿى  نىعىػؾى  مى دى  أىالا  مى (  ًلذٍ  اىٍسػجي ٍرايػؾى بػؿ ىػك  اسػجد( لػًس )أالٌ أىمى
محػػذكؼ، كالمعػػركؼ فػػ  الل ػػ  أفا حػػذؼ الماعػػكؿ بػػو ًػػراد بػػو لعمػػاـ معنػػػاه، 

رة، فماعػػكؿ كىػذا المعنػى العػاـ لػًس مطلقػا، بػػؿ ًايػـ كًحػدد مػف الجملػ  الماسِّػ
ػػد بػػو طاعػػ  اهلل ، دؿا  دى أىاٌل علػػى ذلػػؾ لكلػػو اعػػالى: ) )مػػا منعػػؾ( أًر  ًلذٍ  اىٍسػػجي

بلػًس فًيػكف الاقػدًر : لػاؿ : ًػا ل : أم     منعػؾ طػاعا ؟( كالمعنىأىمىٍرايؾى ى 
 اسجد لذ أمراؾ . ما منعؾ طاعا ؟ ، أم : أالٌ 

ػد بػو اػكبًخ أو ٌنػأسػلكب سػرار ىػذا الأكمػف  بلػًس علػى عػدـ طاعػ  لًر
غ بلًس عندما سكٌ ت لذلؾ ال حج  إل  اهلل بصا  عام  رـ اكبًحو بصا  حاص 

ًٍػره مِّ عدـ سجكده بقكلو ) لىٍقاىػوي ًمػف ًطػًفو أىنىٍا حى لىٍقاىنًػ  ًمػف ناػارو كىحى عػدـ  لفٌ  (ٍنػوي حى
مػػره لبػػؿ اف ًيػػكف أامارػػاؿ  ا علػػىسػػجكده ىػػذا يػػاف معصػػً  هلل سػػبحانو كايبػػرن 

 دـ.لا على اساعال  كايبرن 
كاهلل سػػػبحانو لعنػػػو كطػػػرده مػػػف رحماػػػو كجناػػػو لداللػػػ  المػػػر الكؿ ال 

 لدالل  المر الران .
ـٍ لًى ه لاًيٍوًمنيفا كى اعالى : )كف  لكلو  ا ٍايي ـٍ لىًحف جى اًنًي ٍيدى أىًٍمى أىٍلسىميكٍا ًبالٌلًو جى

ػا ٍت الى ًيٍوًمنيػكفى  ـٍ أىنايىا ًلذىا جى ا ًيٍ ًعرييي مى  ]االنعػاـ: (ًبيىا ليٍؿ ًلنامىا اآلًىاتي ًعندى الٌلًو كى
َُٗ.] 
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ـ فػ  يا( باليسر ابف يرًر كأبك عمرك، كلرأ بػالاا  نػاف  كعاصػلرأ )لنٌ 
يػػا( مسػػا نا  فعنػػد لرا ايػػا باليسػػر ايػػكف )لنٌ (. ُ)ركاًػػ  حاػػص كحمػػزة كاليسػػاح  

يا( ى  الماعكؿ بػو كعند لرا ايا بالاا  ايكف )أنٌ  اليالـ عند )ً عريـ( كلد اـٌ 
الران  ف  محؿ نصب، كالمعنى: كمف ًعلميـ عدـ لًمانيـ لذا جا ايـ اآلًػ ؟ 

ًمػػػافت لػػػذلؾ احاػػػار سػػػًبكًو لػػػرا ة فًيػػػكف اػػػ حًر اآلًػػػ  عػػػذرا ليػػػـ فػػػ  اػػػرؾ اإل
عػػػكؿ الرػػػان  محػػػذكؼ كالاقػػػدًر: كمػػػا علػػػى االسػػػاحناؼ كالما (ِ))لنيػػػا( باليسػػػر 

ىػػػػػػػػ( "كاليسػػػػػػػر أحسػػػػػػػنيا ُُّالزجػػػػػػػاج )ت حاػػػػػػػى لػػػػػػػاؿ(.ّ) ػػػػػػػعريـ لًمػػػػػػػانيـ ً
 (ْ)كأجكدىا".

يػػا نافًػػ  ه الزجػػاج ب نٌ كمػػنيـ مػػف جعػػؿ )ال( زاحػػدة لًصػػ  المعنػػىت كردٌ 
و جعػػؿ كنيسػػب للػػى الحلًػػؿ أٌنػػ (ٓ) فػػ  لػػرا ة الاػػا  فػػ  لػػرا ة اليسػػر فًجػػب ذلػػؾ
 (ٔ) )أنيا( بالاا  بمعنى لعليا

)ال( نافًػػ  كلكلػػو اعػػالى:  فٌ أيػػا( بػػالاا  علػػى بابيػػا، ك نٌ أ) فٌ أكالظػػاىر 
ا تٍ  أىنايىا) ( جمل  مسا نا  أيًرد بيا أف ايػكف ااسػًرن  الى  ًلذىا جى ا لمػا لبليػا، ًيٍوًمنيكفى

 ت ال ًومنػػكف. كال فػػرؽ بػػًف نيػػا لذا جػػاأأم:  انيـ،كالمعنػػى: كمػػا ً ػػعريـ لًمػػ
ف ايكف كما بعدىا جملػ  أيا( كيسرىا مف حًث صالحيا ف  الحالاًف نٌ فا  )أ

ػػالاػػا  ًيػػكف عنػػد جعػػؿ اآل فٌ أمسػػاانا  ماسػػرة لمػػا لبليػػا سػػكل  يرػػر أرة ًػػ  الماسِّ
 يما جمل  كاحدة أك سًاؽ كاحد.نٌ  اراباطا بما لبليا ي

                                                 

 . ِٓٔ، كيااب السبع  ص  ِٖٓ/ِ( معان  القرلف لوحاش ُ)
و  ِ)  . ُِّ/ّ( يااب سًبًك
 . َّٓ/ُ( الابًاف ف  علـك القرلف  ّ)
عرابو للزجاج  ْ)  . ِّٖ-ِِٖ/ِ( معان  القرلف كا 
 . ِِٓ/ُ( المصدر السابؽ ، كم ن  اللبًبٓ)
و  ٔ) و ُِّ/ّ( يااب سًبًك  . ٕٔٔ/ِ،كالنيت ف  ااسًر سًبًك
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)ال( زاحػػػدة فػػ  لكلػػػو اعػػػالى:  الماسػػػركف للػػى أفٌ كيػػذلؾ ذىػػػب النحػػاة ك 
ػرىاـه  لىػى )كىحى ( ]النبًػا :  الى  أىناييػـٍ  لىٍرًىػ و  أىٍىلىٍينىاىىػا عى كالمعنػى:  [ًٓٗىٍرًجعيػكفى

ػػ  أمانػػاىـ أف ًرجعػػكا للػػى الػػدنًا أك ًيػػك  ػػ المعنػػى: لفٌ  (.ُ)فكحػػراـ علػػى لًر ا لكمن
 ف اقػـك السػاع  أاكبكا للى ف ًرجعكا أك ًأر ىالييـ يًر ماصكٌ لعـز اهلل على 

ػ أكممانػ  علػى أم :  (ِ) يػػـ ًرجعػكف عػػف الياػر للػػى نٌ ىالييػـ أللػػدرنا  ىػػؿ لًر
ًػػ  بقكلػػو: "حػػراـ اآل هعػػراب ىػػذلىػػػ( َٔٔكفصػػؿ الػػرازم )ت ،(ّ) لًػػاـ السػػاع 
حػر، ليػـ ال ًرجعػكف( أك  ػ   نٌ أا لكلػو )ٌمػ: لبػد لػو مػف مباػدأ، كىػك حبر، فػال

ذا ياف عػدـ رجػكعيـ كعيـ حراـ، أم: ممان ، كا  دـ رجفالاقدًر: ع ، كؿا المٌ أ
ف ًيػكف المػراد منػو الرجػكع للػى أا ٌمػلا، فيػذا الرجػكع ا ياف رجكعيـ كاجبنػممانعن 
رجػكعيـ للػى الحًػاة فػ   فٌ أفًيػكف المعنػى:  ، كؿا الٌمػأحرة أك للى الػدنًا، اآل

يكف ال رض منو اآلالدار  احقًؽ بطاؿ يكف مف ًنير البعث، ك لحرة كاجب، ًك
:  ما الران أنو سبحانو سًعطًو الجزا ، ك ن، ف حدأو ال ياراف لسع  نٌ أما اقدـ: 

لـ ًرجعكا للى الػدنًا ، فعنػدىا  يـنٌ أرجكعيـ للى الدنًا كاجب، ليف المعلـك  فٌ أ
 ذير الماسركف كجيًف :

ػا اعػالى : )الحراـ لد ًج   بمعنى الكاجػب يقكلػو  لفٌ  ليػٍؿ اىعىػالىٍكٍا أىٍاػؿي مى
ػػرا  بشييػػـٍ حى ـٍ أىالٌ  ـى رى ًٍيي لىػػ ػػٍف  عى ػػاننا كىالى اىٍقايليػػكٍا أىٍكالىدىييػػـ مِّ ًًٍف ًلٍحسى ًباٍلكىاًلػػدى ًٍحنا كى ػػ ايٍ ػػًرييكٍا بًػػًو  ى

ا بىطىفى كىالى اىٍقايليكٍا  مى بيكٍا اٍلاىكىاًحشى مىا ظىيىرى ًمٍنيىا كى ـٍ كىالى اىٍقرى ًااىي ـٍ كىاً  لٍمالىؽو ناٍحفي نىٍرزيلييي
ـى اللٌػػػوي ًلالٌ  سى الػػػنااٍ  ػػػرا ـٍ اىٍعًقليػػػكفى  الااًػػػ  حى ـٍ بًػػػًو لىعىلاييػػػ ػػػايي ـٍ كىصا ؽِّ ذىًلييػػػ النعػػػاـ: ( ]بًػػػاٍلحى
ػ   و كاجػب علػى أىػؿكارؾ ال ػرؾ كاجػب كلػًس بمحػـر فػالمعنى: أٌنػ[ ُُٓ لًر

أىليناىا أنيـ ال ًرجعكف "عف ال رؾ، أك ال ًرجعكف للػى الػدنًا. أك أف ايػكف 
                                                 

عراب القرلف للنحاس  ِْٕ-ِْٔ/ِٕ، ٕٖ-ٖٔ/ُٕ( جام  البًاف  ُ)  ّّٖ-ِّٖ/ِ،كا 
 . َّْ/ُُرلف، كالجام  لحياـ الق َِِ/ِِ، كماااً  ال ًب 

 . ُّْ/ّ( الي اؼ  ِ)
 .ِِٓ/ُ( م ن  اللبًب  ّ)
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ػػ  أىليناىػػا رجػػكعيـ للػػى الػػدنًا، أك )ال( صػػل  زاحػػدة، كال معنػػى: كحػػراـ علػػى لًر
 (ُ) كحراـ على لًر  أىليناىا رجكعيـ عف ال رؾ.

حبػػػر )كحػػراـ( محػػػذكؼ  كىػػذه اآلًػػ  يػػػاالًاًف السػػابقاًف. فالظػػاىر أفٌ 
(  الى  كىذا الحذؼ أدال للى لبياـ معنى اآلً  ، في فا لكلو اعالى: )أىناييـٍ  ًىٍرًجعيكفى

كىػػػذا مػػػا لػػػاؿ بػػػو نحػػػاة كماسػػػركف، فقػػػد أجػػػازكا جعػػػؿ )ال( نافًػػػ ، ااسػػػًر ليػػػا، 
ػ  أىليناىػا أف ااقبػؿ مػنيـ عمػالن  ت لنيػـ ال ًرجعػكف، كالمعنى: كحػراـ علػى لًر

ـا  أم : أفٌ  (ِ)أم: ال ًاكبكف ؿ أك علٌػ عنػد لكلػو اعػالى: )أىٍىلىٍينىاىىػا( رػـٌ  اليػالـ اػ
( أم: عػف ا الى  ر فقػاؿ: )أىناييػـفٌسػ لياػر كال ػرؾ. كالاقػدًر: كحػراـ علػى ًىٍرًجعيػكفى

لًر  أىليناىا ذلؾ ، أك كحراـ على لًر  أىليناىا لبكؿ أعماليـ، كابادأ بػالنيرة 
كالمباػػػدأ محػػػذكؼ. كالاقػػػدًر:  بػػػالمعمكؿ، كجػػػاز جعػػػؿ )كحػػػراـ( حبػػػرنالاقًًػػػدىا 

 الى  لكلػػو اعػػالى: )أىناييػػـٍ  كالعمػػؿ الصػػال  حػػراـ علػػًيـ، كعلػػى الػػكجيًف فػػنفٌ 

( اعلًؿ على لضػمار الػالـ كالمعنػى: ال ًرجعػكف عمػا ىػـ فًػو، كدلًػؿ ًىٍرًجعي  كفى
ػٍوًمفه فىػال : )المحذكؼ ما اقدـ مف لكلو اعالى اًت كىىيكى مي اًلحى فىمىف ًىٍعمىٍؿ ًمفى الصا

ػػػاًابيكفى  ناػػػا لىػػػوي يى ػػػٍعًًًو كىاً  ىػػػذا الكجػػػو أك ىػػػذا  [ كذيػػػركا أفٌ ْٗالنبًػػػا : ( ]ييٍاػػػرىافى ًلسى
د صح ؿ ًًو  (ّ) يـ ال ًرجعكف( ف  لرا ة بعضيـ باليسراو مج   )أنٌ الا ًك

العػرب  ا  يمػا اقػدـ: أفٌ ىذه ى  المكاض  الرالر  الا  أ ار للًيا الاػرٌ 
 اجعؿ )ال( صل  ف  يؿ يالـ دحؿ ف  أكلو جحد يًر مصرح بو.

نٌ كلػػػد ابػػػًف أنٌ  مػػػا ىػػػ  نافًػػػ  ضػػػمف جملػػػ  يػػػا لًسػػػت زاحػػػدة كال صػػػل ، كا 
 يا.رة لما لبلمساانا  ماسِّ 

ػاأ ػار الاػرٌ  المبحث الثاني : )ال( الزائدة قبل جحد :  ا  يمػا اقػدـ أًضن
يػػالـ دحػػؿ فػػ  لحػػره جحػػد كاسا ػػيد  العػػرب اجعػػؿ )ال( صػػل  فػػ  يػػؿِّ  للػػى افٌ 

                                                 

 .ُِِ-َِِ/ِِ( ماااً  ال ًب  ُ)
عرابو  ِ)  .َْٓ/ّ( معان  القرلف كا 
 . ِِٓ/ُ، كم ن  اللبًب  ُِِ/ِِ، كماااً  ال ًب  ُّْ/ّ( الي اؼ  ّ)
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ـى أىٍىػؿي  على ذلؾ بقكلو اعػالى : )ًلػحىالا  كفى  أىالا  اٍلًياىػابً  ًىٍعلىػ لىػى ًىٍقػًدري ( فػػ)ال(  عى  ىػٍ  و
 نافً . الكلى زاحدة كالرانً 

و للػػى أ ًىػػا اعػػالى : )( ل ػػك فػػ  لكلػػو حاٌل )ال( مػػف )ًلػػ فٌ كلػػد ذىػػب سػػًبًك
ـٍ  ًىٍجعىػؿ لاييػ اًػًو كى ًًٍف ًمػف راٍحمى ـٍ ًيٍالىػ نيػكا اااقيػكا اللاػوى كىلًمنيػكا ًبرىسيػكًلًو ًيػٍوًايي أىًشيىا الاػًذًفى لمى

ايػكره را  ـٍ كىاللاػػوي يى ًىٍ ًاػٍر لىييػػ ـى أىٍىػػؿي اٍلًياىػػاًب أىال ًِٖحػػًـه }نيػكرنا اىٍم يػػكفى بًػػًو كى { ًلػػحىال ًىٍعلىػ
ػػف ًى ىػا  كىاللاػػوي  لىػى  ىػػٍ  و مِّػف فىٍضػًؿ اللاػػًو كىأىفا اٍلاىٍضػؿى ًبًىػػًد اللاػًو ًيٍوًاًػًو مى كفى عى ًىٍقػًدري

 (ِ)كىذا ما علًو النحاة بعده (ُ) . [ِٗ-ِٖ]الحدًد: ( ذيك اٍلاىٍضًؿ اٍلعىًظًـً 
ػادة )ال( فػ  ْٓٔحاى لاؿ ال لكبًن  )ت  ىػ( يما نسب للًو: "كأما ًز

ـى أىٍىؿي  لكلو اعالى: )ًلحىالا   (ّ)اٍلًياىاًب( ف    مااؽ علًو". ًىٍعلى
)ال( ًزدت ىنا للاكيًد كالاقدًر: لًعلـ أىؿ اليااب كلًابػًف  كلًؿ : لفٌ 
مػػػا ًصػػػًب المػػػومنًف مػػػف فضػػػلو ال ًقػػػدركف علػػػى لزالاػػػو أك  ليػػػـ كلًاحقػػػؽ أفٌ 

 بقػػـك معًنػػًف كال ًميػػنيـ حصػػر الرسػػال  كالنبػػكة فػػ  لػػـك احصػػًص فضػػؿ اهلل
 (ْ) محصكصًف.

ػػػادة )ال( ىنػػػا ممػػػا  ىػػػػ( أفٌ ّْٓكبعػػػد أف ذيػػػر الجػػػامع  النحػػػكم )ت ًز
كلػى أف ال ًيػكف و زعػـ "أف الى ىػ( ب نٌ ِٓٓجمعكا علًو نسب للى الجاحظ )تأ

أف ًيكف  سا نى عنو، كالذم ًكجبو اللاظ على ظاىرهف  يالـ اهلل  ذكذ كما ًي 
كللػػو كالمػػومنًف كالمعنػػى:  دركف للنبػػ  )صػػلى اهلل علًػػو كسػػلـ(الضػػمًر فػػ  ًقػػ

منًف ال لحال ًعلـ الًيكد كالنصارل أف النب  )صلى اهلل علًو كسلـ( كللػو كالمػو 

                                                 

و  ُ)  .ِِِ/ْ،  َّٗ/ُ( يااب سًبًك
 . ُُّ/ٓعرابو ، كمعان  القرلف كا   ِْٓ/ِ( مجاز القرلف  ِ)
 . َٗ/ّ( البرىاف ف  علـك القرلف  ّ)
، كماااً   ِْٓ/ِ، كالبًاف ف  يًرب لعراب القرلف  ِِٓ(  رح عًكف اإلعراب ص  ْ)

، كالجػػػام  لحيػػػاـ القػػػرلف  َْٔ، ك ػػػرح الكافًػػػ  نظػػػـ اليافًػػػ  ص  ِْٖ/ِٗال ًػػػب 
 .ِْٖ/ُ، كم ن  اللبًب  َّٖ-َّٕ، كالجنى الدان  ص ِٕٔ/ُٕ
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ذا لػػـ ًعلمػػكا أ يػػـ ًقػػدركف علًػػو، أم: نٌ قػػد علمػػكا أف، يػػـ ال ًقػػدركف نٌ ًقػػدركف، كا 
مػػف فضػػلو ، فعلػػـ أىػػؿ الياػػاب ذلػػؾ كلػػـ ًعلمػػكا ف لمنػػاـ يمػػا أيمػػراـ لاػػايـ اهلل ل

 (ُ)حالفو".
رػػػـ عقػػػب علػػػى يػػػالـ الجػػػاحظ بقكلػػػو: "كحمػػػؿ ابػػػف بحػػػر )كًعنػػػ  بػػػو 

ػػػادة )ال( علػػػى ال ػػػذكذ جيػػػؿ منػػػو  الجػػػاحظ : أبػػػك عرمػػػاف عمػػػرك بػػػف بحػػػر( ًز
ا مػػف اليػػالـ ًجػػكز لػػو الػػايلـ علػػى بقكاعػػد العربًػػ ، كلػػًس يػػؿ مػػف ًعػػرؼ  ػػًحن 

كف )ال( زاحػػػدة فػػػ  فحػػػكل حطػػػاب العػػػرب ممػػػا ًيػػػكف لكاعػػػد العربًػػػ ، كلػػػًس يػػػ
نيـ، كيًػػػؼ يػػػالـ اهلل نػػزؿ علػػػى لسػػػا فٌ ت ل ا مػػػف الملحػػػدة علػػى يػػػالـ اهللطعننػػ

ادة )ال(  ذكذنا  (ِ) ، كلد جا  ذلؾ عنيـ ك اع.ًيكف ًز
اسػيا مػف الاصػاح  لساف العرب لـ ًيف جمًعو بالدرج  ن كالحقًق  أفٌ 

مػا نٌ العػرب مػف يًػر احاًػار كاناقػا ، كا   بلساف ف اليًرـ لـ ًنزؿكالبالي ، كالقرل
مػػػف  عػػػدش نػػػزؿ بمػػػا ىػػػك الفصػػػ  كالبلػػػغ، كمجػػػ   )ال( زاحػػػدة ال معنػػػى ليػػػا ال ًي 

ػادة  حػرل فػنفٌ   اليالـ، ىذا مف جيػ  ، كمػف جيػ  أفصً النحػاة الػذًف لػالكا بًز
ادايػػا فػػ  الل ػػ  )ال( فػػ  ياػػاب اهلل ػػد أف ًربػػت  ، ىػػـ الػػذًف لػػالكا بًز ، فمػػف ًًر

ادايا ف  القعد اـ ًز  ف  لساف العرب. رلف اليًرـ، ًًرد اربات ىذا أًضن
: لػػحال ًعلػػـ  كمػػف أجػػاز جعػػؿ )ال( نافًػػ  يًػػر زاحػػدة جعػػؿ معنػػى اآلًػػ 

 (ّ) أىؿ اليااب عجز المومنًف.
المػػػومنًف لذا ااقػػػكا اهلل  اآلًػػػ  ًاًػػػد أفٌ  هيػػػالـ اهلل فػػػ  ىػػػذ كالظػػػاىر أفٌ 

ًبػػًف مػػف حػػالؿ ذلػػؾ جيػػؿ أىػػؿ الياػػاب كامنػػكا برسػػكلو لاػػاىـ اهلل مػػف فضػػلو ل
الػػػػذًف ًػػػػركف أف المػػػػومنًف ال ًنػػػػاليـ فضػػػػؿ مػػػػف اهلل حسػػػػب علميػػػػـ، فًيػػػػكف 

                                                 

 .ِْٖ/ِٗ، كماااً  ال ًب  ُّْ/ُكاىر للضًرر الجامع  ( الج ُ)
 . ُّٓ/ُ( لعراب القرلف  ِ)
 . ُُُِ/ِ( المصدر السابؽ ، كالابًاف ف  لعراب القرلف  ّ)
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 جػؿ أف ًجعػؿ أىػؿ الياػاب ال ًعلمػكف ،و ًػكاًيـ ىػذا الاضػؿ مػف أالمعنى: أنٌ 
 فػ)ال( نافً  كىذا ىك المعنى المراد.

ىـ أك يـ ال ًعلمػػػكف بالػػػذم ًضػػػرش فقػػػد أراد اهلل سػػػبحانو أف ًصػػػايـ بػػػ نٌ 
يًػرىـ، كال ًعلمػكف بالػذم ًػناعيـ أك ًناػ  يًػرىـ ، كالمقػدرة علػى جلػب  ًضرش 

النعمػػ  أك سػػلبيا اػػ ا  بمعرفػػ  أًػػف ًيمػػف الحًػػر كأًػػف ًيمػػف ال ػػر، فػػ راد اهلل، 
نا  عنيـ ىذا العلػـ كذاؾ لًناػ  عػنيـ مقػدرايـ علػى  عز كجؿ، أف ًصرؼ ًك

و لذا ااقًػػاـ اهلل أعطػػايـ اهلل ٌنػػسػػلب مػػا أنعػػـ اهلل بػػو علػػى المػػومنًف، كالمعنػػى: أ
ما  ا  أف ًعطًيـ ذلؾ مف أجؿ أف ًجعؿ أىؿ اليااب لكما ال ًعلمػكف، أم: 

فضػؿ  ا ال ًقدركف على انازاع فضػؿ اهلل مػنيـ ، كأمٌ مف أجؿ أف ًجعليـ لكمن 
 ، فمف جيؿ عجز، كمف ال ًقدر ال ًعلـ. ياف ًنعـ بو على عباده

ه ىػػذ نافًػػ  كلًسػػت زاحػػدة فيػػذا ًعنػػ  أفٌ  حال()ال( فػػ  )ًلػػ ف أفٌ فػػنذا ابػػًٌ 
ػػا ، فايػػكف ىػػ  كاآلًػػات الاػػ  سػػبقايا جػػا ت اآلًػػ  مبػػدك ة بمعنػػى الجحػػد أًضن

 جمًعيا ف  سًاؽ كاحد مف حًث الاريًب.
جعػػػؿ اآلًػػػ  مبيمػػػ   فٌ يػػػذلؾ مػػػف حًػػػث المعنػػػى، فالػػػذم ًظيػػػر أكىػػػ  
الجملػ   بو معناىا رـ االبادا  بااسػًر معنػى المحػذكؼ أك معنػى بحذؼ ما ًاـٌ 

ػؿ لبياميػا، ًي  مػف أسػالًب القػرلف اليػًرـ، كىػذا  عػدش الذم اضػمناو أك ذيػر مػا ًًز
كنلحػػػػظ ذلػػػػؾ فًمػػػػا ًػػػػذىب الًػػػػو النحػػػػاة  ، مػػػػا لحظنػػػػاه فػػػػ  المكاضػػػػ  السػػػػابق 

ليػٍؿ اىعىػالىٍكٍا اعػالى : ) لكلػو ر على نسػقيا مػف ذلػؾ مػرالن كالماسركف ف  لًات أيحى 
لىًٍ  ـٍ عى بشيي ـى رى را ًًٍف ًلٍحسىاننا كىالى اىٍقايليكٍا أىٍكالىدىييـ أىٍاؿي مىا حى ًباٍلكىاًلدى ًٍحنا كى ـٍ أىالا ايٍ ًرييكٍا ًبًو  ى يي

ػا بىطىػفى كىالى  مى ػا ظىيىػرى ًمٍنيىػا كى بيكٍا اٍلاىػكىاًحشى مى ـٍ كىالى اىٍقرى ًااىي ـٍ كىاً  مٍِّف لٍمالىؽو ناٍحفي نىٍرزيلييي
ـى ااىٍقايليكٍا النااٍ  را ـٍ اىٍعًقليكفى  لٌلوي ًلالٌ سى الاًا  حى ـٍ ًبًو لىعىلايي ايي ـٍ كىصا ؽِّ ذىًليي النعػاـ: ( ]ًباٍلحى

 كالاقدًر: حـر علًيـ أف ا ريكا. (ُ)لًؿ )ال( زاحدة [ ُُٓ

                                                 

 . ِٗ/ّ( البرىاف ف  علـك القرلف  ُ)
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و ًجػػػكز ٌنػػػيػػػا نافًػػػ ، كذيػػػر فػػػ  ااسػػػًر اآلًػػػ  أنٌ كالػػػراج  عنػػػد النحػػػاة أ
ا ريكا( ف  مكضػ   الٌ كلًؿ )أ  ا ريكا(رـ ابادأ )علًيـ أالٌ  الكلؼ على )ربيـ(

نصب باقدًر فعػؿ مػف لاػظ الكؿ، كالاقػدًر: أاػؿ علػًيـ احػًرـ اإل ػراؾ ،أم: 
 ا ػريكا( فػ  محػؿ )أالٌ بالكالػدًف ، فًيػكف ا علًيـ ارؾ اإل ػراؾ كعلػًيـ احسػانن 

  ا ػريكا، أك، أبػًف ليػـ أالٌ الٌ ، الاقػدًر: أكصػًيـ أ كلًػؿ(ُ) نصب على اإليػرا 
 (ِ) ا ريكا.

بػدك أ  فٌ ىػذه الاقػػدًرات، لكضػػكح معنػػى اآلًػػ  ت اذ لحاجػػ  للػػى و ال ٌنػػًك
ًٍحنالكلػػو اعػػالى: ) ػػ كااسػػًراى لمػػا حػػـر اهلل  كمػػا بعػػده يػػاف اعػػدادنا (أىالا ايٍ ػػًرييكٍا بًػػًو  ى

ف ال ا ػريكا بػو كبالكالػدًف أاؿ ما حـر ربيـ علػًيـ، ىػك: أ لؿ اعالكاكالمعنى: 
 (ّ) الحسانن 

ػػػػػا لىٍكمىيىػػػػػا : ) اعػػػػػالىفػػػػػ  لكلػػػػػو  كنلحػػػػػظ ىػػػػػذا السػػػػػلكب أًضن ػػػػػداشيىا كى كىجى
ػػػًف  ـٍ عى ػػػداىي ـٍ فىصى ػػػالىيي ـي ال اػػػًٍطىافي أىٍعمى ًاػػػفى لىييػػػ ديكفى ًلل اػػػٍمًس ًمػػػف ديكًف اللاػػػًو كىزى ًىٍسػػػجي

ـٍ ال ًىٍياىديكفى } ٍب ى ًفػ  الساػمىاكىاًت { أىالٌ ِْالساًبًًؿ فىيي ديكا ًللاًو الاًذم ًيٍحًرجي اٍلحى  ًىٍسجي
ًى  ا ايٍعًلنيكفى كىالٍرًض كى مى ا ايٍحايكفى كى ـي مى  [.ِٓ-ِْالنمؿ: ( ]ٍعلى

( المولا  مف )أف( كاليكف  كالبصرة بالا دًد )أالٌ  لمدًن ا  ارٌ لرأ عام  لي 
 (ْ)ف ًسػجدكا  يـ ال ًياػدكف للػى أنٌ لًؿ : لفا )ال( زاحدة كالمعنى: أكلد  ك )ال(

ػف ليػـ )ال(  فٌ كلًؿ: ل(ٓ) ذلؾ كاجب علًيـ فٌ أك ال ًعلمكف أ نافً  كالمعنى: كًز
 (ٔ) حال ًسجدكا.ال ًطاف لً 

                                                 

 .ُُّ/ٕ،كالجام  لحياـ القرلف  ّْٗ/ُ( البًاف ف  يًرب لعراب القرلف  ُ)
 .َِٓ/ُ( م ن  اللبًب  ِ)
 .ّْٗ/ُ( البًاف ف  يًرب لعراب القرلف ّ)
 . ُِٗ-ُُٗ/ِْ، كماااً  ال ًب  ُّٔ/ّ( الي اؼ  ْ)
 . ُٖٓ/ُّ، كالجام  لحياـ القرلف  ََُٕ/ِ( الابًاف ف  لعراب القرلف  ٓ)
 .ُْٗ/ُٗ( جام  البًاف  ٔ)
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 ًسػػػجدكا، الٌ ًػػػ ، كالمعنػػػى: فيػػػـ ال ًياػػػدكف أم: أ)ال( ناف فٌ كالظػػػاىر أ
فقػػػػػد اضػػػػػمنت االًػػػػػ  كصػػػػػؼ لػػػػػـك لبلػػػػػًس بػػػػػرالث صػػػػػاات: اػػػػػًزًف ال ػػػػػًطاف 

ىـ عػػف سػػبًؿ اهلل، كيػػكنيـ يًػػر مياػػدًف، كجػػا  لكلػػو اعػػالى: لعمػػاليـ، كصػػدِّ 
ديكا(ً الا أى )  ا للمراد مف ىذه الصاات.ا أك ااسًرن احدًدن  ٍسجي

ػػػا ـٍ اعػػػالى : )لكلػػػو  كمػػػف ذلػػػؾ أًضن ػػػاىيي نىعىػػػؾى ًلٍذ رىأىًٍ ػػػا مى كفي مى لىػػػاؿى ًىػػػا ىىػػػاري
لشكا } ًٍتى أىٍمًرم{ أىالٌ ِٗضى  [.ّٗ-ِٗطو: ( ] اىااًبعىًف أىفىعىصى

لاؿ الطبرم ف  ااسًر ىذه اآلً : ًقكؿ اعالى ذيره لاؿ مكسى لحًػو 
اىـ على ما ياف مف حط  فعليـ: ا فرغ مف حطاب لكمو كمراجعاو لًٌ ىركف لمٌ 

كا عف دًنيـ فياركا باهلل كعبػدكا العجػؿ     منعؾ لذ راًايـ ضلٌ  ًا ىركف أمٌ 
لػذم عػذؿ مكسػى علًػو أحػاه أٍف ال اابعن ، كاحالؼ أىؿ الا كًػؿ فػ  المعنػى ا

 (ُ)اباعو"مف اريو ا
عجؿ كألاـ على عباداػو، كمػنيـ بن  اسراحًؿ منيـ مف عبد ال فٌ كبًاف أ

ا المػػػراد مػػػف االابػػػاع فقػػػد ذيػػػر مػػػذىبًف فػػػ  ، كأٌمػػػ مػػػف أنيػػػر ذلػػػؾ فػػػاعازلكىـ
ااسًره : أحدىما: ما منعؾ مف ااباع  كاللحكؽ ب  بمف أطاعػؾ كاػرؾ المقػاـ 

اباع كصًا  ف  لصالحيـ كلااليـ علػى ًف أظيرىـ، كالران : ما منعؾ مف اب
 المنير.

ااًػػد أف  ( اىااػػًبعىفً أىالٌ رىػػا الطبػػرم لااسػػًر اآلًػػ  )كنػػص العبػػارة الاػػ  ذي
المػػراد كالمعنػػى المااػػؽ علًػػو عنػػد  مكسػػى عػػذؿ أحػػاه مػػف ااباعػػو فػػ  حػػًف أفٌ 

عػذؿ أحػاه مػف  علًػو السػالـ مكسى فٌ اة كالماسًرف كعند الطبرم ناسو : أالنح
ؿ اريو ااباعو، فنذا كجب لرادة ىذا المعنى كجب أف ايكف العبارة الاػ  اسػاعم

 لااسًر اآلً  ى  عبارة : أف اابعن  ، ال عبارة : أف ال اابعن .

                                                 

 . َُٓ/ُٔ( المصدر ناسو  ُ)
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ػػادة )ال( م، رحمػػو اهلل، لػػـ ًنابػػو علػػىالطبػػر  فٌ فًبػػدك أ ذ ال ًاحقػػؽ ل ًز
ػد لربااػو فػ  الااسػًر لالٌ المعنى ا  ػارة للػى ًزادايػا ت لػذلؾ نجػد بعػد اإل لذم نًر

عنى: أم  ػ   منعػؾ ( زاحدة، كالم)ال فٌ نحاة كالماسًرف بعده ًجمعكف على أال
 (ُ) ف اابعن .أ

ػػؿ )مػػا منعػػؾ( بمعنػػى: مػػا دعػػاؾ، كالاقػػدًر: مػػا  كلًػػؿ )ال( نافًػػ  بااًك
 (ِ) ف ال اابعن .اؾ للى أدع

ل للػى ماعكؿ )منعؾ( محػذكؼ، ممػا أدٌ  فٌ )ال( نافً ، كأ فٌ كالصحً  أ
بيامو فاحااج للى  أىالٌ احدًد كااسًر فجا  لكلو اعػالى: ) لعماـ معنى الجمل  كا 

 ا ليذا المعنى. ا كااسًرن احدًدن  (اىااًبعىفً 
ػػا فػػػ  الاعبًػػػر القرل نػػ  فػػػ  يًػػػر بػػػاب )ال( كنلحػػظ ىػػػذا السػػػلكب أًضن

ليػالـ مػبيـ لبلػو مناػ  أك مربػت يقكلػو  ، فقد ًػ ا  اليػالـ المربػت ااسػًرناالزاحدة
ـٍ ًفػػ  اٍلعىػػذىاًب مي ) اعػػالى ـي اٍلًىػػٍكـى ًلذ ظالىٍمػػايـٍ أىناييػػ لىػػف ًىػػناىعىيي ]الزحػػرؼ:  ( ٍ ػػاىًرييكفى كى
ّٗ.] 

ذ ظلمػػػاـ( اكم ابػػػف عػػػامر الكلػػػؼ علػػػى لكلػػػو : )لركل الا لبػػػ  كىػػػك ر 
بادئ )  (ّ) بيسر اليمزة. لٌنيـ(ًك

ا فاػػػ  ىػػػػذه القػػػػرا ة السػػػػبعً  الماػػػكاارة. ًيػػػػكف فاعػػػػؿ )ًػػػػناعيـ( محػػػػذكفن 
يكف لكلو :  ـٍ ًف  اٍلعىذىاًب ميٍ اىًرييكفى لنٌ )ًك  لمعناه. ( ااسًرنايي

                                                 

ػػػػػػػػز ، كالمحػػػػػػػػرر الػػػػػػػػكجًزف  ااسػػػػػػػػًر الياػػػػػػػػا ّٖ/ّ( الي ػػػػػػػػاؼ  ُ) ، كزاد  َٖ/َُب العًز
 َُٗ/ِ، كالابًػػػػاف فػػػ  لعػػػػراب القػػػػرلف  َُٖ/ِِ، كماػػػػااً  ال ًػػػب  ُّٔ/ٓالمسػػػًر

، كالبرىػػػػاف فػػػػ  علػػػػـك  ِْٖ/ُ،كم نػػػػ  اللبًػػػػب  ِّٕ/ُُ،كالجػػػػام  لحيػػػػاـ القػػػػرلف 
 . ُٗ/ّالقرلف

 . ّٕٓ/ِ( مدارؾ الانًزؿ/ ااسًر النسا  ِ)
، كالابًػػاف فػػ   ِٗٓات الع ػػر، ص ، كالمسػػانًر فػػ  القػػرا  ٖٔٓ( ياػػاب السػػبع  ص  ّ)

 . ِٗ-ُٗ/ُٔ، كالجام  لحياـ القرلف  َُُْ/ِلعراب القرلف 
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يػػػػا( ا كًػػػػؿ مػػػػا ًجمػػػػ  علًػػػػو النحػػػػاة كالماسػػػػركف عنػػػػد لػػػػرا ة )لنٌ كىػػػػذا ال
كىأىٍلسىػميكٍا : )ذيرىػا كىػ  لكلػو اعػالى باليسر، ف  ىذه اآلً  كفػ  اآلًػ  الاػ  مػرٌ 

ػػا  مى ػػا اآلًىػػاتي ًعنػػدى اللٌػػًو كى ـٍ لًىػػ ه لاًيػػٍوًمنيفا ًبيىػػا ليػػٍؿ ًلنامى ػػا ٍايي ـٍ لىػػًحف جى ػػاًنًي ٍيػػدى أىًٍمى ًباللٌػػًو جى
ػػػا ٍت الى ًيٍوًمنيػػكفى لـٍ يي ًيٍ ػػًعري  كىػػ  لػػػرا ة ماػػكاارة فػػػ   [َُٗالنعػػػاـ :( ]نايىػػا ًلذىا جى

 ىااًف اآلًاًف اعادؿ لرا ة الاا .
كٍا الناٍجكىل الاًذًفى ظىلىميكٍا ىىػٍؿ ىىػذىا ًلالٌ : )كيقكلو اعالى ـٍ كىأىسىرش  الًىًى ن ليليكبييي

ـٍ أىفىاىٍ ايكفى السٍِّحرى كىأىن ٍرلييي كفى بى ىره مِّ  [.ّنبًا : ]ال( ايـٍ ايٍبًصري
ؾ جعلايػا ا : "فنف  حت جعلت )الذًف( مسا نا  مرفكعػ  ي ٌنػًقكؿ الارٌ 

يػػكف معنػػاه: كأسػػركا النجػػكل: رػػـ لػػاؿ: ىػػـ الػػذًف ظلمػػك(ُ)ااسػًرا" أك ًيػػكف  (ِ)ًك
ل(، كى ٍجػكا النا رش سىػا عػف معنػى )الػكاك( فػ  )كأننػ أك مبًِّ )الذًف( ف  محؿ رفػ  بػدالن 

 (ّ)أم: ىـ الذًف ظلمكا كا النجكل ،سرٌ كأ كالمعنى:
: أيلػػػػكن  البرايًػػػػث أك ًيػػػػكف )الػػػػذًف(  أك جػػػػا ت اآلًػػػػ  علػػػػى ل ػػػػ  
كا النجػكل: أعنػ  الػذًف سرٌ ذـ أك على اقدًر فعؿ، كالمعنى: كأا على المنصكبن 
 (ْ) ظلمكا.

ػا )ال( فػ  لكلػو اعػالى: )لىػاؿى  فٌ ف ممػا اقػدـ ااصػًلو أًابػًٌ  نىعىػؾى  مى  أىالٌ  مى

دى اىسٍ  ( كاآلًات الا  على نسقيا سكا  جا ت بعد نا  أك لبلو لًست  ًلذٍ  جي أىمىٍرايؾى
نٌ  ػػد بػػو أف ًيػػكف زاحػػدة، كا  مػػا ىػػ  فػػ  الحقًقػػ  )ال( النافًػػ  كاردة ضػػمف يػػالـ أيًر

 ا لما لبلو.ااسًرن 

                                                 

 .ُٖٗ/ِ(معان  القرلف  ُ)
 . ِ/ُٕ( جام  البًاف  ِ)
عرابو  ّ)  . ّّْ/ّ( معان  القرلف كا 
عػػػراب القػػػرلف للنحػػػاس  ْ) ،  ُُْ/ِِ، كماػػػااً  ال ًػػػب  ّٔٔ/ِ( المصػػػدر السػػػابؽ ، كا 

 . ِٗٔ/ُُ، كالجام  لحياـ القرلف  ُُٗ/ِب القرلف كالابًاف ف  لعرا
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كرد الاعػػػؿ  )ال( الداخمةةةة عمةةةل الفعةةةل ) قسةةةم( :: المبحةةةث الثالةةةث 
، كىػػذه المكاضػػ  اليػػًرـ  مكاضػػ  مػػف القػػرلفبعػػد )ال( فػػ  عػػدة  )ألسػػـ( مالػػك ا

 ى :
ػػكـً : )لكلػو اعػػالى ـي ًبمىكىاًلػً  النشجي : [، كلكلػػو اعػػالىٕٓالكالعػ : ( ]فىػال أيٍلًسػػ

كفى ) ا ايٍبًصري ـي ًبمى ـي بًػرىبِّ اٍلمى ىػاًرًؽ : )[ كلكلو اعالىّٖ]الحال : ( فىال أيٍلًس فىال أيٍلًسػ
كفى  ػػً  : )[ كلكلػػو اعػػالىَْلمعػػارج: ]ا  (كىاٍلمى ىػػاًرًب ًلناػػا لىقىػػاًدري ـي ًبًىػػٍكـً اٍلًقًىامى ال أيٍلًسػػ

ػػػػػ ً ُ} ـي بًػػػػػالناٍاًس اللاكاامى ـي : )[ كلكلػػػػو اعػػػػػالىِ-ُ]القًامػػػػػ :  ( { كىال أيٍلًسػػػػ فىػػػػػال أيٍلًسػػػػػ
ناًس } ػػػػكىاًر اٍلييػػػػناًس ُٓبًػػػػاٍلحي ر:  ({ اٍلجى ـي : )[، كلكلػػػػو اعػػػػالىُٓ]الايػػػػًك فىػػػػال أيٍلًسػػػػ
سىػػؽى { كىاللا ًُٔبال اػػاىًؽ } ػػا كى مى ػػًؿ كى ـي : )[ كلكلػػو اعػػالىُٕػ ُٔ]االن ػػقاؽ (ًٍ ال أيٍلًسػػ
 [.ُ]البلد:  (ًبيىذىا اٍلبىلىدً 
)ال( دحلػػت علػػى الاعػػؿ )ألسػػـ( فػػ  بػػد   فٌ كنلحػػظ فػػ  ىػػذه اآلًػػات أ 

 : ف  سكرة القًام ، كف  سكرة البلد. السكرة ف  مكضعًف
لسػـ( فػ  عػؿ )أ)ال( الداحلػ  علػى الا فٌ للػى أًذىب النحاة كالماسػركف 

 (ُ) ىذه اآلًات زاحدة للاكيًد
مصػػػار سػػػكل لسػػػـ( فػػػ  لػػػرا ة عامػػػ  أىػػػؿ الكايػػػكف ماصػػػكل  عػػػف )أ

لسػػـ، كالػػراج  : للسػػـ، بمعنػػى: أ يمػػا يانػػا ًقػػرلفنٌ الحسػػف كالعػػرج فقػػد ذيػػر أ
 (ِ) القرا ة الكلى.

)ال( ايكف زاحدة، ال نعلـ ف  ذلؾ احاالفا لذا كردت  فٌ كذير النحاس أ
السكرة، كليف احالاكا عنػد كركدىػا فػ  بػد  السػكرة، فيرىػكا اف ًقكلػكا  ف  كسط

 (ّ) )ال( ال ازاد ف  أكؿ اليالـ. زاحدة ف  أكؿ السكرة، كلد أجم  النحاة أفٌ 

                                                 

عرابو  ِٕٕ، ِِٓ/ِ( مجاز القرلف  ُ)  . ِّٕ،  ِّّ، ُِٓ/ٓكمعان  القرلف كا 
 .ُْٕ-ُِٕ/ِٗ( جام  البًاف  ِ)
 .َّٕ،  َُٓ/ّ( لعراب القرلف  ّ)
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)ال( زاحػػدة، كاف يانػػت فػػ  بػػػد   كلػػالكا: كمػػ  ذلػػؾ فقػػد أجػػازكا مجػػ  
ا رػػـ نػػزؿ علػػى و نػػزؿ مػػرة كاحػػدة للػػى السػػما  الػػدنًالقػػرلف يلٌػػ السػػكرة بحجػػ  أفٌ 

 (ُ) ا ف  رالث كع ًرف سن .من الرسكؿ صلى اهلل علًو كسلـ منجا 
ػػػ ً : )كلًػػػؿ فػػػ  لكلػػػو اعػػػالى ـي ًبًىػػػٍكـً اٍلًقًىامى اآلًػػػ  فػػػ  سػػػًاؽ  لفٌ ( ال أيٍلًسػػػ

كلًػػؿ )ال(  (ِ) ال السػػـ بًػػـك القًامػػ .ياـ علػػى سػػبًؿ اإلنيػػار كالاقػػدًر: أاالسػػاا
 (ّ)للانبًو

كىػػك  (ْ) كجػػكاب ليػػالـ سػػابؽ  ، كىػػ  ردٌّ يػػا نافًػػنٌ كذىػػب لحػػركف للػػى أ
ا مف لنيار البعث ، فقًؿ ليػـ: لػًس المػر يػذلؾ، أك لػًس ما حي  عنيـ يرًرن 

ػػد  المػػر يمػػا اقكلػػكف، رػػـ اسػػاانؼ القسػػـ، كلػػد ًقػػكؿ الرجػػؿ: ال، كاهلل ، فػػال ًًر
 (ٔ) يالسكرة الكاحدة. عدش فالقرلف يلو ًي  (ٓ)نا  الًمًف، بؿ نا  يالـ اقدـ

كؿ السكرة ما عند كلكع )ال( ف  أالرازم صح  ىذا الكجو، كال سًٌ د كأيٌ 
ادايا مف عدة كجكه  : كضعؼ القكؿ بًز

و بػو ًجػكز ٌنػدة ًقكد للى الطعػف فػ  القػرلف ت لالقكؿ بالًزا فٌ الكؿ: أ
زه ًقض  للى عدـ االعامػاد علػى ناًػو ا، كاإلربات ناًن جعؿ النا  لرباان  ا، كاجًك
 كال على لربااو.

                                                 

، كم ن  اللبًب  ِٗ-ُٗ/ُٗ، كالجام  لحياـ القرأف  ٕٔٔ/ِ( م يؿ لعراب القرلف  ُ)
ِ/ِْٗ . 

 . ُِٓ/َّ( ماااً  ال ًب  ِ)
 . ِِّ/ُٕ( الجام  لحياـ القرلف  ّ)
 . ُْٕ-ُّٕ/ِٗ، كجام  البًاف  َِٕ/ّ( معان  القرلف للارا   ْ)
 . ِِّ/ُٕ، كالجام  لحياـ القرلف  َِّ/ِٕ( جام  البًاف  ٓ)
ػػػػػب لعػػػػػراب القػػػػػرلف  ٖٓٔ/ْ( الي ػػػػػاؼ  ٔ) ، كم نػػػػػ  اللبًػػػػػب  ْٕٔ/ِ، كالبًػػػػػاف فػػػػػ  يًر

ُ/ِْٖ-ِْٗ . 
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يػػا ل ػػك باطػػؿ ًجػػب طرحػػو نٌ أ المػػراد مػػف لكلنػػا )ال( صػػل  فٌ ن : أكالرػػا
كصػػػػؼ يػػػػالـ اهلل اعػػػػالى بػػػػذلؾ ال  فٌ سػػػػقاطو حاػػػػى ًنػػػػاظـ اليػػػػالـ، كمعلػػػػـك أكا

 ًجكز.
 (ُ) )ال( ازاد ف  كسط اليالـ ال ف  أكلو فٌ كالرالث: أ

يػػػالـ أـ فػػ  كسػػػطو، )ال( نافًػػ  سػػػكا  كردت فػػ  أكؿ ال فٌ كالصػػحً  أ
ليػػػالـ سػػػابؽ، بػػػؿ ىػػػ . يمػػػا لػػػاؿ الػػػرازم: يقػػػكؿ القاحػػػؿ: ال  لينيػػػا لًسػػػت رد ا

مػػا جػػرل علًػػو أعظػػـ مػػف أف ً ػػرح  فٌ ، ً ػػًر للػػى أا جػػرل علػػ ا اسػػ لن  عٌمػػ
ـي  فقكلػو اعػالى: )الى  نٌ  ًبًىػٍكـً  أيٍلًسػ ػد القسػـ كناًػو، كا  ػً ( ال ًًر مػا جػ   بػػ)ال( اٍلًقًىامى

ٌمػ المقسػـ علًػو  فٌ ربػات أا إلالنافً  لحد يرضًف: لما لاعظػًـ المقسػـ علًػو، كا 
 (ِ) أظير كألكل كأجلى مف أف ًحااج للى لربات بًمًف

  الًػكـ، يػ ٍف ًقػكؿ المسػافر البنػو كىذا أسلكب نلحظػو فػ  يػالـ العاٌمػ
ؾ كأحاؾ، فػ)ال( ىنا نافً ، ال ً ؾ ف  البير: لن  ال أًرد أف أيكصًؾ على أمِّ 

كاساعمؿ النا  لاعظًـ ىػذه ذلؾ، ليف أًرد بيذا النا  لربات الكصً  ال ناًيا، 
 ا ال احااج للى لربات.ا معركفن الكصً  أك يكنيا حق  

بِّػػػػؾى الى : )كلػػػػد كردت )ال( مالػػػػكة بػػػػكاك القسػػػػـ فػػػػ  لكلػػػػو اعػػػػالى فىػػػػالى كىرى
ػػا  ػػا مِّما رىجن ـٍ حى ـا الى ًىًجػػديكٍا ًفػػ  أىنايًسػػًي ـٍ ريػػ ػػنىيي ًٍ رى بى ػػا  ىػػجى ػػكؾى ًفًمى يِّمي ااػػىى ًيحى ًيٍوًمنيػػكفى حى

لِّميكٍا اىٍسًلًمنالىضى  ًيسى  [.ٓٔ]النسا : ( ًٍتى كى
 ذير النحاة ف  لعراب )ال( الكلى رالر  مذاىب:

 يا زاحدة كالاقدًر: فكربؾ.نٌ أكليا: أ
يػػا نافًػػ  ك )ال( الرانًػػ  زاحػػدة، كالقسػػـ معاػػرض بػػًف الناػػ  كالرػػان : أنٌ 

 كالمنا .

                                                 

 . ُِٓ-ُِْ/َّ،  ُٕٖ/ِٗ( ماااً  ال ًب  ُ)
 ( المصدر ناسو  ِ)
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 (ُ) يا نا  ل    محذكؼ.نٌ كالرالث: أ
ف ايػكف ند النحاة كالماسػًرف فًمػا ًبػدك، أ  عكالصكاب، يما ىك مرج
يػـ لمنػكا نٌ كالاقدًر: لًس المر يمػا ًزعمػكف أ)ال( نافً ، كى  رد ليالـ سبؽ، 

 (ِ) يـ ال ًومنكف.نٌ بما أينزؿ الًؾ، رـ ألسـ أ
 )ال( الاػػ  عػػداىا النحػػاة كالماسػػركف زاحػػدة فٌ ًسػػانام مػػف ىػػذا البحػػث أ
مػا ىػ  فػ  الحقًقػ  )ال( النافًػ  جػ   بيػا نٌ ج   بيػا لاكيًػد المعنػى المربػت، ل

 لنا  المعنى ، ال إلربااو فلًس ف  القرلف اليًرـ )ال( زاحدة .
و نعػػـ المػػكلى ىػػذا كنسػػ ؿ اهلل سػػبحانو أف ًليمنػػا اليػػدل كالسػػداد ، لٌنػػ

 كنعـ النصًر ، كنعـ اليادم للى سكا  السبًؿ .
  لصفة والحالإعرابها بين ا/الجمل بعد النكرات في القرآن الكريم 

 : صالممخ  
، الجمػػؿ بعػػد النيػػرات اعػػرب صػػاات فٌ مػػف ال ػػاح  فػػ  ياػػب النحػػك : أ

ف مػػػف كانػػػاكؿ البحػػػث ىػػػذه القضػػػً  النحكًػػػ  فػػػ  القػػػرلف اليػػػًرـ بالدراسػػػ  كابػػػًٌ 
ا  اسػانادن الجمل  بعد النيرة لد ااًد معنى الحاؿ فًاعػًف لعرابيػا حػاالن  فٌ حالليا أ

 للى يكف صاحبيا نيرة.ا ال صا  اسانادن ، للى المعنى 
الجمػػػؿ بعػػػد المعػػػارؼ أحػػػكاؿ كبعػػػػد  فٌ ًػػػذىب النحػػػاة للػػػى لمقدمةةةة : 

: "كمرؿ ىذا مف الجمؿ لكلؾ: مررت برجؿ أبػكه  دالنيرات صاات، ًقكؿ المبرٌ 

                                                 

 . ّٗٔ/ُ( الابًاف ف  لعراب القرلف  ُ)
 . ِٔٔ/ٓ( الجام  لحياـ القرلف  ِ)
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منطلػؽ، كلػك كضػعت مكضػػ  )رجػؿ( معرفػ  ليانػت الجملػػ  فػ  مكضػ  حػػاؿ، 
 (ُ) فعلى ىذا اجرم الجمؿ"

ػػدن ؿ ابػػف السػػراج لجملػػ  الكمرٌػػ ا، أك نعػػت بقكلػػو: مػػررت برجػػؿ ضػػرب ًز
 (ِ)ا لمجًحيا بعد نيرةا، نعان : ًضرب ًزدن  ا، فقد يانت الجمل برجؿ ًضرب ًزدن 

، فجملػػ  و يرًػػره  ماليػػكيػػذلؾ لػػاؿ ابػػف مالػػؾ فػػ  نحػػك: أبصػػرت رجػػالن  
ؿ، فلػػػك يػػػاف لبػػػؿ الجملػػػ  معرفػػػ  مالػػػو يرًػػػر( فػػػ  مكضػػػ  نصػػػب نعػػػت للرجػػػ)

    (ّ)  و يرًره ا مالي ًزدن  بصرتي : أ ، يقكلؾليانت الجمل  حاالن 
لكلػػو كلػػاؿ ابػػف ى ػػاـ: "كمرػػاؿ النػػكع الرالػػث المحامػػؿ ليمػػا بعػػد النيػػرة 

كفى ):اعػػالى نًيػػري ٍلنىػػاهي أىفىػػ ىنايـٍ لىػػػوي مي بىػػػارىؾه أىنزى ف أ فلػػػؾ {َٓ}النبًػػا  : (كىىىػػذىا ًذٍيػػره مش
لنيػا لػد  منيػات ، كىػك الظػاىر، كلػؾ اف اقػدرىا حػاالن  اقدر الجمل  صا  للنيرة

 (ْ) ت كذلؾ لقربيا مف المعرف " احصصت بالكصؼ
حيميػػػا بعػػػد المعػػػارؼ ، ، الجػػػار كالمجػػػركر، كالظػػػرؼ  ك ػػػبو الجملػػػ 

ا، فيما صاااف ف  نحك: رأًت طًرنا فػكؽ يصػف، كالنيرات حيـ الجمؿ بعدىم
رأًت اليالؿ بًف يما بعد نيرة محض ، كحاالف ف  نحك: لنٌ  أك على يصف ت
حامالف ليما ف  نحػك:  يما بعد معرف  محض فؽ ت لنٌ لالسحاب أك ف  ا ، ًك
المعػػػػرؼ الجنسػػػػ   فٌ ت ل فػػػػ  أيمامػػػػو كالرمػػػػر علػػػػى أيصػػػػانو ًعجبنػػػػ  الزىػػػػر

النيػػػرة المكصػػػكف   ت لفٌ  يػػػالنيرة، كفػػػ  نحػػػك: ىػػػذا رمػػػر ًػػػان  علػػػى أيصػػػانو
 (ٓ) يالمعرف "

                                                 

 . ُِٓ/ْ( المقاضب  ُ)
 . ِّ/ُ( الصكؿ ف  النحك  ِ)
 . ُْٓ(  رح عمدة الحافظ ص  ّ)
 . ِْٗ/ِ( م ن  اللبًب  ْ)
 . ّْْ-ِْْ/ِدر ناسو ( المص ٓ)
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 (ُ) ، كاعرب بعد النيرة صا فالجمل  اعرب بعد المعرف  حاالن 
مػػا ايػػكف الجمػػؿ : "انٌ  ؿ المبػػرد مجػػ   الجملػػ  صػػا  للنيػػرة بقكلػػوكعلٌػػ

فيػػك  )فاعػػؿ(مػػا ىػػك مضػػارع نٌ ( لًاعػػؿ) فٌ ت ل صػػاات للنيػػرة كحػػاالت للمعرفػػ 
الجملػػ  اعػػد نيػػرة أك  فٌ ت ل مجػػ   الجملػػ  صػػا  للنيػػرة ت فصػػ ٌ  (ِ)نيػػرة مرلػػو 
 (ّ) ف  حيميا

أم: ال (ْ) صػؿ فػػ  صػاحب الحػاؿ أف ًيػكف معرفػػ ال فٌ كذىبػكا للػى أ
لػػػػذلؾ لػػػػالكا: "للمػػػػا اقػػػػكؿ: جػػػػا ن  رجػػػػؿ  (ٓ) غ بمسػػػػكِّ ف ًيػػػػكف نيػػػػرة لالٌ أ ًصػػػػ ٌ 
 (ٔ)  رايضا"

: الجمػػػؿ بعػػػد  و لػػػد  ػػػاع عنػػػد النحػػػاة لػػػكليـٌنػػػف ممػػػا اقػػػدـ ذيػػػره أابػػػًٌ 
القاعػػػدة حػػػذ الماسػػػركف بيػػػذه ، كلػػػد أ المعػػػارؼ أحػػػكاؿ كبعػػػد النيػػػرات صػػػاات

 ه.ف اليًرـ كااسًر اللاظً  ف  لعرابيـ للقرل
: الجمػػػػؿ بعػػػػد المعػػػػارؼ أحػػػػكاؿ، لاعػػػػدة لاظًػػػػ  مكافقػػػػ   كلػػػػكؿ النحػػػػاة

للمعنى كللمراد،  ػانيا فػ  ذلػؾ  ػاف يرًػر مػف القكاعػد اللاظًػ ، يرفػ  الااعػؿ 
  بعػػػدالجمػػػؿ اقػػػ  حػػػاالن  فٌ يػػػالـ النحػػػاة ىػػػذا ًػػػكىـ أ فٌ  أ، لالٌ  كنصػػػب الماعػػػكؿ

ذم( سػاعماؿ )الػيػا اقػ  صػا  يػذلؾ كليػف بانٌ المعرف  كال اق  صػا ، كالحقًقػ  أ
مػا لػـ اكصػػؼ نٌ كفػ  ذلػػؾ ًقػكؿ ابػف ًعػًش: "كا   كفركعيػا ممػا ىػك مبػدك  بػػ)اؿ(

                                                 

، كالمطػاال  السػعًدة  ُّْ، كاسػيًؿ الاكاحػد ص  ُْٓ/ّ(  رح الماصؿ البػف ًعػًش  ُ)
ِ/ُِْ-ُِٓ . 

 . ُِّ/ْ( المقاضب  ِ)
 . ِٖٗ/ِ(  رح الرض  على اليافً   ّ)
 . َِْ،  ُْٕ، ك رح عمدة الحافظ ص  ِٔ/ِ(  رح الماصؿ البف ًعًش  ْ)
، ك ػػػرح الرضػػػ  علػػػى  ُْٕرح عمػػػدة الحػػػافظ ص ، ك ػػػ َُٗ( اسػػػيًؿ الاكاحػػػد ص  ٓ)

، كالمطال   ِّْ، ك رح  ذكر الذىب ص  ُٖ/ِ، كأكض  المسالؾ  ِِ/ِاليافً  
 . ٖ/ِالسعًدة 

 . ِ/ِ(  رح الرض   ٔ)
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كصػؼ  ردتى مل  نيرة فال اق  صا  للمعرفػ  ، فػنف أالج فٌ ت لالمعرف  بالجمل  
ػػد  المعرفػػ  بجملػػ  ااًػػت بػػػ)الذم( كجعلػػت الجملػػ  فػػ  صػػااو، فقلػػت: مػػررت بًز

صػػػػؼ المعرفػػػػ  بالجملػػػػ ، يمػػػػا الػػػػذم أبػػػػكه منطلػػػػؽ، فاكصػػػػلت بػػػػػ)الذم( للػػػػى ك 
 (ُ) يا الرجؿ"( للى ندا  ما فًو االلؼ كالالـ، نحكـ: ًا أًٌ اكصلت بػ)أمٌ 

،   اقػ  بعػد معرفػ  اعػرب حػاالن كىذا ما ًجم  علًػو النحػاة ، فيػؿ جملػ
المراد بيا معنى الحػاؿ ال  فٌ  على أدلًالن  عدش كلكع الجمل  بعد المعرف  ًي  فٌ ذلؾ أ

 معنى الصا .
ػػػػا أكلػػػػد ابػػػػًٌ    يػػػػاف ، الجمػػػػؿ بعػػػػد النيػػػػرت صػػػػاات  فٌ لػػػػكليـ: ل فٌ ف أًضن

ال الػػػب أك   لذا كلعػػػت بعػػػد نيػػػرة ت الفالجملػػػ  ال اعػػػرب حػػػاالن  فٌ ا للػػػى أمسػػػاندن 
 عػػػدش لًػػػو ىنػػػا ال ًي ، كمػػػا اسػػػاندكا ل ف ًيػػػكف معرفػػػ الصػػػؿ فػػػ  صػػػاحب الحػػػاؿ أ
حػػػكاؿ، بحػػػالؼ لػػػكليـ: الجمػػػؿ بعػػػد المعػػػارؼ ألاعػػػدة لاظًػػػ  مكافقػػػ  للمعنػػػى، 

المراد بالجمل  معنى الصا   فٌ  على أدلًالن  عدش لًس يكف صاحب الحاؿ نيرة ًي ف
فقد ًيكف المراد بيا معنى الحاؿ، كيكف صػاحب الحػاؿ معرفػ  أك نيػرة ًحػدده 

باسػـ فػ  أرنػا  الكال  المراد الاعبًػر عنػو، فػنذا صػافحؾ رجػؿ ال اعرفػو كيػاف ً
: صػػػافحن  رجػػػؿ  ؾر عػػػف ىػػػذا المعنػػػى، بقكلػػػف اعٌبػػػمصػػػافحاو لػػػؾ ، كجػػػب أ

: صػافحن  مباسمن  ا، كاذا اابعت القاعدة اللاظً  الا  أجم  علًيػا النحػاة كللػتى
صػافحن  رجػؿ مباسػـ، ليػاف معنػى الجملػ  فػ  المرػالًف : أك ، ا الرجؿ مباسمن 

 ر عف الحقًق .ا للكال  كال ًعبِّ محالان 
 ػػر النحػػاة كالماسػػركف للػػى الاػػرؽ فػػ  المعنػػى بػػًف جملػػ  الحػػاؿ كلػػـ ً

 فٌ يػػا احامػػؿ ىػػذًف الػػكجيًف، مػػ  أنٌ لػػ  الصػػا  فػػ  المكاضػػ  الاػػ  ذيػػركا أمكج
الاػػرؽ بًنيمػػا يبًػػر كأساسػػ  ممػػا ًاحػػاـ علًنػػا لًضػػاح ىػػذا الاػػرؽ لنصػػؿ للػػى 

  أك صا  اسانادا للى المعنى ال للى اللاظ.لعراب الجمل  حاالن 

                                                 

 . ُْٓ/ِ(  رح الماصؿ  ُ)
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الاػػرؽ الساسػػ  بػػًف  المبحةةث األول : ارتبةةاط جممةةة الحةةال بةةالحكم :
يػػػكف  واى بيػػػا لاكضػػػً  مكصػػػكفيا أك امًًػػػزهالصػػػا  ًيػػػ فٌ كالحػػػاؿ أالصػػػا   ، ًك

المقصكد بالحيـ الذم ًاضػمنو السػًاؽ ىػك المكصػكؼ، كالصػا  اابعػ  لػو فػ  
ػد ا الحاؿ فايكف ى  المقصكدة بػالحيـ، فػنذا للنػا مػرالن الحيـ كاإلعراب، أمٌ  : ًز

 مػػػػف دكف يًػػػػره مػػػػف اال ػػػػحاص، يػػػػ فا  ً ضػػػػب، لصػػػػدنا عٍمػػػػرنا يعمػػػػرك الػػػػذم
ػػد يعمػػرك الػػذم ً ضػػب، ال يسػػعًد الػػذم ً ضػػب، فػػال ًيػػكف رمػػ   المعنػػى: ًز
ػػد يعمػػرك ً ضػػب،  ذا للنػػا: ًز اقًًػد بػػًف حصػػكؿ الا ػػبًو كحصػػكؿ ال ضػب، كا 
على لرادة الحاؿ ًيكف المراد الصا  ال المكصػكؼ، أم: ربػط الصػا  بػالحيـ، 

ػػد يعمػػرك فػػ  حػػاؿ يضػػبو كلػػًس مرلػػو فػػ  حاالاػػو الحػػرل، أ م: كالمعنػػى: ًز
ًرىػػػا مػػػف صػػػاااو، كيػػػ ف المعنػػػى ًيػػػكف المقصػػػكد "صػػػا  يضػػػبو مػػػف دكف ي
ا: ًزد يعمرك ً ضب ال يعمرك ًباسـ   أًضن

، ال احػػاالؼ  : الجمػػؿ بعػػد المعػػارؼ أحػػكاؿ لػػكؿ النحػػاة فٌ كلػػد مػػر أ
 و ًعػػدش ٌنػػت ل ؼ بػػػ)اؿ( الجنسػػً  مػػف ىػػذه القاعػػدةيػػـ ًحرجػػكف المعػػرا نٌ  أ، لالٌ  فًػػو

، فجاز لعراب الجمل   ف ياف معرف  مف حًث اللاظكا   عندىـ نيرة ف  المعنى
:  ا للػى معنػاه مػف ذلػؾ لكلػو اعػالىا للػى لاظػو كصػا  اسػانادن  اسػانادن بعده حاالن 

ػاًر ًىٍحًمػؿي أىٍسػاىارنا) رىػًؿ اٍلًحمى ـٍ ًىٍحًمليكىىػا يىمى ـا لىػ مِّليكا الااٍكرىاةى ريػ رىؿي الاًذًفى حي الجمعػ : (}مى
ػػكفى كىل): كلكلػػو اعػػالى  {ٓ ػػؿي نىٍسػػلىخي ًمٍنػػوي النايىػػارى فىػػًنذىا ىيػػـ مشٍظًلمي ـٍ اللاًٍ }ًػػس: (ًىػػ ه لاييػػ

ّٕ} 
 كلكؿ ال اعر:

 (ُ) كلقد أمر على اللحًـ ًسبن 
ى ال ًحالػػػػؼ عػػػػف ا كمعننػػػػؼ بػػػػػ)اؿ( الجنسػػػػً  معرفػػػػ  لاظنػػػػالمعػػػػرٌ  فٌ كالحقًقػػػػ  أ

فػػرد معػػًف المعػػرؼ بػػػ)اؿ( العيدًػػ  ًػػراد بػػو  ، سػػكل أفٌ  المعػػرؼ بػػػ)اؿ( العيدًػػ 

                                                 

 . ِْٗ/ِ( م ن  اللبًب  ُ)
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الجنػػاس ، كالمعػػرؼ بػػػ)اؿ( الجنسػػً  ًػػراد بػػو جػػنس معػػًف مػػف ، مػػف الفػػراد 
ػد بػو ىػذا ، حػاؿ، كال ًصػ  لعرابػو صػا  ( ًىٍحًمػؿي أىٍسػاىارنا)فقكلو اعالى:  كلػك أيًر

: يمرػؿ الحمػار الػذم ًحمػؿ  اإلعراب لكجب اساعماؿ )الذم( كلًؿ ف  اليػالـ
 فٌ ، كاكضػً  ذلػؾ: أ الحمػار ال بالحالػ ا ، كلياف المراد ا ػبًييـ بجػنس أساارن 

ػػد لذا للنػػا مػػرالن الا ػػبًو ًيػػكف مػػدحن  ػػد يمرػػؿ الرجػػؿ العبػػكس مباسػػما ا لًز ت  : ًز
ا، ا ال فػ  حػاؿ يكنػو عبكسنػالمراد ا بًو ًزد بالرجؿ ف  حاؿ يكنو مباسػمن  فٌ ل

ػػ ػػد يمرػػؿ الرجػػؿ المباسػػـ عبكسنػػا ال مػػدحن كًيػػكف الا ػػبًو ذم  ات لف ا لذا للنػػا: ًز
ت لذ  اا ال فػ  حػاؿ يكنػو مباسػمن مراد ا بًو ًزد بالرجػؿ فػ  حػاؿ يكنػو عبكسنػال

ف صػػػااو فػػػ  يػػػؿ كلػػػت كمقػػػاـ، بػػػؿ عػػػ ف ال ًناػػػؾٌ ال ً ػػػارط فػػػ  المكضػػػكؼ أ
ف ًقػػاؿ ل ػػ   فػػ  حالػ  منالضػػ  لمػػا ااصػػؼ بػو ت لػػذا جػػاز أف ًيػػكف اًصػ  أ

يػػكف المعا ًحمػػؿ حطبنػػ: يمرػػؿ الحمػػار الػػذم ًحمػػؿ اسػػاارن  فػػ  اليػػالـ نػػى ا، ًك
ال فػػ  حػػاؿ يكنػػو ، ا المقصػػكد ا ػػبًييـ بالحمػػار فػػ  حػػاؿ يكنػػو ًحمػػؿ حطبنػػ

ػد بػو اراباطػو بػالحيـ ا( لكلكعو حاالن الاعؿ )ًحمؿ حطبن  فٌ ت ل اساارن ًحمؿ أ  أيًر
ػد بػو ذلػؾ. الذم ىك الامرًػؿ ، كأٌمػ ا الاعػؿ )ًحمػؿ أسػاارا( لكلكعػو صػا  مػا أيًر

رىؿً  أىٍساىارنا( ا بًو بن  اسراحًؿ فػ   ًىٍحًمؿي  مىارً اٍلحً  فًيكف المراد بقكلو اعالى: )يىمى
 حال  عدـ اناااعيـ بما أينزؿ علًيـ مف الاكراة بجنس الحمار بصا  عام ، أمٌ 

 ا.ن ، ى  حال  يكنو ًحمؿ أساارن حمار ياف، ليف ف  حال  معًٌ 
ف ، لػػذا ًنب ػػ  أ فرمػػ  فػػرؽ أساسػػ  بػػًف معنػػى الحػػاؿ كمعنػػى الصػػا  

ؿ علًػػو فػػ  احدًػػد لعػػػراب الجملػػ  عنػػد كلكعيػػا بعػػػد ًيػػكف المعنػػى ىػػك المعػػػكا 
ـ ا أ مضػارعن النيرة، سكا  يانت محض  أـ محاص ، كسكا  يانت الجمل  فعػالن 

رىػًؿ ) ا، مف ذلؾ لكلو اعالى:ماضًن  ـٍ ًفػ  سىػًبًًؿ اللٌػًو يىمى مارىؿي الاًذًفى ًينًاقيكفى أىٍمػكىالىيي
با و أىنبىاىٍت سىٍب ى سىنىاًبؿى ًف  ييؿِّ  با و  حى حى ي حى  .{ُِٔ(}البقرة: سينبيلى و مِّ
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نبات( صا  لكلكعو بعد حاة كالماسركف على لعراب الاعؿ )أًجم  الن
 (ُ)  نيرة محض 

ف كف المػػػراد جػػػنس الحبػػػ  الاػػػ  صػػػاايا أف ًيػػػكىػػػذا اإلعػػػراب ًكجػػػب أ
،  انبػػت سػػب  سػػنابؿ مػػف دكف أجنػػاس الحبػػات الحػػرل الاػػ  ال ااصػػؼ بػػذلؾ

ف ًيػػكف المػػراد جػػنس ت لذ ًجػػكز أ فكاجػػب أك ماعػػًٌ  كىػػذا معنػػى محامػػؿ يًػػر
نبات سب  سنابؿ ال ف  حاؿ يكنيا لـ حب  بصا  عام  ليف ف  حاؿ يكنيا أال

، أم: المػػراد ىػػذه الحبػػ  فػػ  ىػػذه الحالػػ  ال  نباػػت سػػنبل  كاحػػدةا أك أانبػػت  ػػًحن 
نو لذا ياف ىذا ىػك المعنػى الػذم ًػراه حاالايا الحرل، كًاراب على ذلؾ أف  
ذا اابػ  مػا لالػو  ال صػا ، كا  نباػت( حػاالن اف ًعػرب الاعػؿ )ألماسر كجب علًػو ا

ػػ ا النحػػاة أك القاعػػدة ال ػػاحع  : الجمػػؿ بعػػد النيػػرات صػػاات يػػاف لعرابػػو منالضن
 كىذا ما حصؿ، يما سًاا  ااصًلو.، لااسًره 

بقػى الاػرؽ الػذم بًنػاه لاحمػا ذا بػػًف الصػا  كالحػاؿ فػ  يػؿ مرػاؿ، فػػن ًك
و، كىػك مػا ًػزاؿ و رايػض لبػؿ اإل ػارة الًػٌنػذا رجؿ رايػض، عنًنػا أ: ىللنا مرالن 

ا، عنًنا صا  ريضػو عنػد اإل ػارة ذا للنا: ىذا رجؿ رايضن على ىذه الصا ، كا  
 لًو مف دكف اف نقصد حالاو ىذه لبؿ ذلؾ.ل

كمػػػػف حػػػػاالت ارابػػػػاط جملػػػػ  الحػػػػاؿ بػػػػالحيـ اراباطيػػػػا بػػػػزمف عامليػػػػا، 
لرجػػػؿ ًػػػريض ، كالمقصػػػكد كصػػػؼ فجملػػػ  )ًػػػريض( حػػػاؿ فػػػ  لكلنػػػا: جػػػا  ا

ذا للنػا: جػا  الرجػؿ الػذم ًػريض، ًيػكف ، فػن الرجؿ بالريض فػ  أرنػا  مجًحػو
ف ًقػاؿ: جػا  الرجػؿ ، لذلؾ جػاز أ المقصكد كصؼ ًزد بالريض لبؿ المج  

ا مػػػػا و يرًػػػػرن ٌنػػػػكالمعنػػػػى: جػػػػا  الرجػػػػؿ المعػػػػركؼ عنػػػػو أالػػػػذم ًػػػػريض ًم ػػػػ ، 
ا، جػػػا  الرجػػػؿ الريػػػاض ما ػػػًن  ًػػػريض، جػػػا  فػػػ  ىػػػذه المػػػرة ًم ػػػ ، كالاقػػػدًر:

ػػد ما ػػًن  ا، لػػـ ًيػػف كىػػذه حقًقػػ  أ ػػار الًيػػا المبػػرد بقكلػػو: "فػػنف للػػت: جػػا ن  ًز

                                                 

 . ِّٔ/ُ( الابًاف ف  لعراب القرلف  ُ)
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ػػد الما ػػػ ٌنػػػت ل نعاػػا ، ليػػػاف معنػػاه المعػػػركؼ بالم ػػػ   ؾ لػػك للػػػت: جػػػا ن  ًز
ػد المعػركؼ بيػذه السػم كياف جارًن  ػد ما ػًن  ذا للػت، فػن ا علػى ًز ا، : جػا ن  ًز
مجًحػو كلػ  فػ  ىػذه الحالػ  كلػـ  فٌ ماش، كليف حبرت ب  وعرؼ ب نٌ و ًي نٌ لـ ارد أ

 (ُ) ًدلؿ يالمؾ على ما ىك فًو لبؿ ىذه الحال  أك بعدىا"
ػػػؼ الحػػػاؿ عنػػػد النحػػػاة : لكىػػػ  يػػػا ايػػػكف باقػػػدًر "فػػػ  ىػػػذه نٌ ذا ىػػػك اعًر
 (ِ) الحاؿ"

النحاة حًف كضعكا لاعدايـ النحكً : الجمؿ بعد النيرات  فٌ كالظاىر أ
 سػـ، للمػا ًػ ا  حػاالن اال فٌ علػى االسػـ، كلػد ذىبػكا للػى أ لجملػ صاات، لاسػكا ا

ػػؼ، كا  غ، فا بمسػػكِّ الٌ بعػػد النيػػرة ل ذا يػػاف نيػػرة  ػػارطكا فػػ  صػػاحب الحػػاؿ الاعًر
 (ّ) ا ارطكا فًو الاحصًص

ما الاعػؿ المضػارع ، كالطًرق  الا  اابعكىا ف  للحاؽ الجمل  ، كال سًٌ 
: مػػررت برجػػؿ ًضػػرب قػػالكا مػػرالن ، ف بيػػذه القاعػػدة اقػػدًرىـ الاعػػؿ باسػػـ الااعػػؿ

 (ْ) ت برجؿ ضارب يالمور مر  :يالمو، أفا )ًضرب( صا ، كالاقدًر
ج   الحاؿ مف النيرة، ف نحكض ىنا ف  مسال  مسكيات مكال نًرد أ

،  ا بػًف االسػـ الم ػاؽ كالاعػؿ المضػارعا اساسً  رم  فرلن  فٌ كليف نًرد أف نبًف أ
و ألػرب للػى فيػك لٌنػ بعد النيػرة المحضػ  ت ما ً ا  حاالن االسـ للٌ  فٌ أ ذا ص ٌ فن

ا الاعػػػػؿ علػػػػى معنػػػػى الربػػػػات كاالسػػػػامرار، أٌمػػػػ ذ االسػػػػـ ًػػػػدؿٌ ل معنػػػػى الصػػػػا  ت
علػى  و ًػدؿٌ ت لٌنػ المضارع فعلى العيس مف ذلؾ فيك ألػرب للػى معنػى الحػاؿ

يػػؿ فعػؿ مضػػارع ًقػ  بعػػد نيػػرة  فٌ و ًميػف القػػكؿ : لٌنػػالاجػدد كالحػػدكث، حاػى ل
                                                 

 . ََِ/ْ( المقاضب  ُ)
 . ٓٓ/ِح الماصؿ (  ر  ِ)
، ك ػػػرح ألاًػػػ  ابػػػف  َُٗ، كاسػػػيًؿ الاكاحػػػد ص  ٔٗ( اإلًضػػػاح فػػػ  علػػػؿ النحػػػك ص  ّ)

 . ُٖ/ِ، كحا ً  الصباف  ُّْ-ُّّمالؾ البف الناظـ ص 
 . ُِّ/ْ( المقاضب  ْ)
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نػ  ، بػؿ  ًاًد معنى الحاؿ ما لـ ًصرفو عف ىذا المعنى للػى معنػى الصػا  لًر
  لذا لصد ايرار حدكرو.الٌ على معنى الصا  ل المضارع ال ًدؿٌ  الاعؿ

حدكرػو اساسػًغ منػو معنػى  ايػرار و لًس يؿ فعؿ مضارع صػ ٌ نٌ يما أ
 المػراد فٌ ت ل ، فالاعػؿ )ًػزرع( حػاؿ برجػؿ ًػزرع : مررتي ذا للنا مرالن الصا ، فن
ف ًيػكف الممػركر بػو فػ  الرجػؿ فػ  حػاؿ يكنػو ًػزرع ت ممػا ًقاضػ  أالمركر ب

ػػد الاعبًػػر ، كا   ، كال ًساسػػاغ مػػف )ًػػزرع( معنػػى الصػػا  مزرعػػ  أك بسػػااف ذا أيًر
معنى الاضى اساعماؿ اسـ الااعؿ كأف ًقاؿ: مررت برجؿ مػزارع ، عف ىذا ال

و ٌنػػنقػػكؿ: ل ،  كالاح و رجػػؿ سػػبٌ ٌنػػ، للنػػا: ل بالسػػباح  ذا أردنػػا اف نصػػؼ رجػػالن كا  
 رجؿ ًسب .

 ايػػرار حػػدكريا ، فًيػػا أصػػالن  بػػؿ رمػػ  أفعػػاؿ مضػػارع  أحػػرل ال ًصػػ ش 
، فالاعػػؿ )ًمػػكت(  : مػػررت برجػػؿ ًمػػكت ممػػا ًمانػػ  لعرابيػػا صػػا  نحػػك لكلنػػا

، فػنذا  : مررت برجؿ، كىك ف  سيرات المكت ذ المعنىت ل ف لعرابو حاالن ًاعًٌ 
ػػا اسػػاعماؿ اسػػـ ػػد معنػػى الصػػا  كجػػب أًضن الااعػػؿ كأف ًقػػاؿ: مػػررت برجػػؿ  أيًر

، كيػػذلؾ لذا للنػػا: نظػػرت  و لػػد مػػات كصػػار فػػ  عػػداد المػػكاتٌنػػمًِّػػت، أم: أ
 فٌ ت ل لعرابيػا صػا   ، كال ًص ٌ ف لعراب )ا رؽ( حاالن ، اعًٌ  للى ساًن  ا رؽ

حػػدكث ال ػػرؽ يػػالمكت ، ًحصػػؿ مػػرة كاحػػدة كال ًصػػ  ايػػراره، كمعنػػى الصػػا  
 ًساكجب ايرار الحدكث.

ا للػػى المعنػػى المػػراد كالمايػػـك مػػف ارع بعػػد النيػػرة ًعػػرب اسػػانادن فالمضػػ
 ( صػا ، ف لعػراب )ًصػلٌ ، ال ًاعػًٌ   السًاؽ، فا  المراؿ: مػررت برجػؿ ًصػلِّ 

ف  لذا لصػػد أفًػػو ىػػذا اإلعػػراب لالٌ  ف كلػػ  بعػػد نيػػرة محضػػ  ، بػػؿ ال ًصػػ ٌ كا  
ًيػػػػكف المرػػػػاؿ بمعنػػػػى: مػػػػررت برجػػػػؿ ، ىػػػػك مػػػػف المػػػػومنًف باًرضػػػػ  الصػػػػالة 

ال مػػػف الاػػػاريًف ليػػػا ، كجػػػاز حًنحػػػذ أف ًقػػػاؿ  : مػػػررت برجػػػؿ لمػػػودًف ليػػػا كا
 ( معنػػػى ًصػػػل  ًياػػػب، لذا لصػػػد مػػػف )ًياػػػب( معنػػػى الحػػػاؿ ، كمػػػف )ًصػػػلِّ 

الصػػا ، كمػػا جػػاز المرػػاؿ لذا لصػػد مػػف يلًيمػػا معنػػى الحػػاؿ، كاذا للنػػا مػػررت 
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جػػػؿ ف المػػراد لًػػاـ الر ف أ، اعػػػًا    فاناظراػػو حاػػػى فػػرغ مػػف صػػالاوبرجػػؿ ًصػػلِّ 
و لػد  ال صػا ، لٌنػبالصالة كلت المركر بو، مما ًكجب لعراب )ًصػل ( حػاالن 

 ف فًو مف السًاؽ المعنى الحال  ال المعنى الكصا .اعًٌ 
كعلى أساس ىذه القاعدة المعنكً  ًنب ػ  لعػراب الاعػؿ المضػارع بعػد 

ؾ ال صا  ، لذا دؿا على معنى الحاؿ ، مف ذلػ اليًرـ ، حاالن النيرة ف  القرلف 
ػػػٍوًمًنًفى كىأىنػػػزىؿى ) : لػػػكؿ اهلل اعػػػالى لىػػػى اٍلمي لىػػػى رىسيػػػكًلًو كىعى ػػػًيًنىاىوي عى ـا أىنىػػػزؿى اللٌػػػوي سى ريػػػ
ٍكىىا ـٍ اىرى نيكدنا لا  .{ِٔ(}الاكب : جي
ٍكىىػا) ف عند النحاة لعرابًاعًٌ  ـٍ اىرى ا للػى صػا  فػ  ىػذه اآلًػ  اسػانادن  (لاػ

ف ًيكف ىذا اإلعراب ًقاض  أنيرات صاات، ك : الجمؿ بعد ال القاعدة اللاظً 
نزليػػا اهلل ًػػكـ بػػدر، كىػػذا يـ لػػـ اركىػػا ، لػػد أمالحيػػ  مكصػػكف  بػػ نٌ  فٌ المعنػػى: ل

ايا كلػت لنزاليػا حاػى جػاز أف ف فًو أمعنى ال ًاعًٌ  ف ًيكف المقصكد عدـ رًو
ًقػػػاؿ فػػػ  اليػػػالـ علػػػى لرادة الصػػػا : كأنػػػزؿ جنػػػكدا لػػػـ اركىػػػا، فرأًامكىػػػا عنػػػد 

 نزكليا.
ػد أصػالن و لػك نٌ يما أ ،  رلال ايػ ا المعنػى الكصػا  لقًػؿ: كانػزؿ جنػكدن أيًر
نيػكدنا : )كىأىنػزىؿى  ا لالػو سػبحانوا ال اركنيػا، ليػف لٌمػأك كأنػزؿ جنػكدن  ٍكىىػا(  لاػـٍ  جي اىرى

و ، جػؿ  ػ نو ، أنػزؿ مالحيػ  ف ًحبر المومنًف ب نٌ اهلل سبحانو أراد أ فٌ ااض  أ
، أم: لػػػًس المػػػراد عػػػدـ  كلػػػت لنزاليػػػايػػػـ لػػػـ ًيكنػػػكا لػػػد رأكىػػػا نٌ  ألالٌ  لاربًػػػايـ ،

 روًايا لبؿ ذلؾ أك بعده.
ٍكىىػػا) فيػػذا المعنػػى الظػػاىر مػػف اآلًػػ  ًقاضػػ  لعػػراب ـٍ اىرى  ال حػػاالن  ((لاػػ

 صا .
ف عند النحاة حسب القاعدة النحكً  المػذيكرة: الجمػؿ بعػد كيذلؾ ًاعًٌ 

ػا مى ػٍلنى  النيرات صاات، لعراب )نػكح ( صػا  فػ  لكلػو اعػالى: )كى لىٍبًلػؾى  ًمػف اأىٍرسى
ػاالن  ًلالا  ًًٍيـ( ]ًكسػؼ:  نشػكًح  ًرجى لعػراب )نػكح (  [ كًبػدك أفٌ ٕ[ ]النبًػا : ًٗللىػ

ٍف كل  بعد نيرة محض  صا  ال ًص ٌ  ًيكف المعنػى  و بيذا االعرابت لنٌ  ، كا 
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المعنػػى الظػػاىر  فٌ للػػًيـ لبػػؿ اإلرسػػاؿ ، فػػ  حػػًف أ كحىيـ ًيػػكصػػؼ رجػػاؿ بػػ نٌ 
و ًمانػػ  ، حاػػى ًميػػف القػػكؿ ب ٌنػػ اإلًحػػا  بػػزمف اإلرسػػاؿمػػف اآلًػػ  ًاًػػد الاػػراف 
 ف ًكحى للى الرسكؿ لبؿ لرسالو.و ًمان  أنٌ ت ل لعراب )نكح ( صا 

فػػ  لكلػػو  (ُ) ا للػػى ىػػذه القاعػػدة أعػػرب العيبػػرم )ًنػػادم( صػػا كاسػػانادن 
اًف أىٍف لًمنيكاٍ ) اعالى: بانىا ًلنانىا سىًمٍعنىا مينىاًدًنا ًينىاًدم ًلإًلًمى بانىػا فىػاٍيًاٍر  را ناػا رى ـٍ فىآمى بِّيي ًبرى

ػػػ ى الٍبػػػرىار فانىػػػا مى اىكى ػػػًِّحىاًانىا كى ناػػػا سى يىاِّػػػٍر عى كالاعػػػؿ  [ّٗ]لؿ عمػػػراف:  (لىنىػػػا ذينيكبىنىػػػا كى
ـٍ ًيقىػاؿي )ًنادم( ىك يالاعؿ )ًذيرىـ( ف  لكلػو اعػالى: ) لىػاليكا سىػًمٍعنىا فىانػى ًىػٍذييريىي

ـي  ـ لبػػراىًـ علػػى كلكلػػو اعػالى: )ًػػذيرىـ( ًعنػػ  : ايلٌػ {َٔ  : (}النبًػػالىػوي ًلٍبرىاًىً
مبا ػػػػػرة كجػػػػػب لعػػػػػراب الصػػػػػناـ ، فػػػػػنذا يػػػػػاف المػػػػػراد سػػػػػمعكا يالمػػػػػو بصػػػػػكاو 

عو مقارناف كال ًجكز لعرابو ت لفا حدكث اليالـ كحدكث سما )ًذيرىـ ( حاالن 
لمػراد  لذا يػاف االٌ ، ل ، كىػذا محػاؿ  لذا لصد كلكع اليالـ لبؿ السماعالٌ صا  ل

 .عف لبراىًـ علًو السالـأنيـ سمعكا ما لالو الناس 
ت  (ِ) جمػػػ  النحػػػاة علػػػى كجػػػكب لعػػػراب )معيػػػا سػػػاحؽ( صػػػا كيػػػذلؾ أ

ػػاًحؽه ) : لكلكعيػػا بعػػد نيػػرة محضػػ  فػػ  لكلػػو اعػػالى ػػا ٍت ييػػؿش نىٍاػػسو ماعىيىػػا سى كىجى
ا صػا  ، كال ًصػ  لعرابيػالمعنى ًكجػب لعرابيػا حػاالن  فٌ  ألالٌ  {ُِ(}ؽ: كى ىًيًده 
 سكؽ الناس لبؿ مجًحيا، فالسكؽ كالمج  ، مقارناف. و ال ًص ٌ ت لنٌ 

ًدًنىػً  ًىٍسػعىى) كف  لكلو اعالى: ػى اٍلمى ػٍف أىٍلصى ػؿه مِّ ا  رىجي القصػص: } (كىجى
 ا لرجػػؿ كاناصػػابو حػػػاالٌ ًقػػكؿ الزمح ػػرم: "ًسػػعى: ًجػػكز اراااعػػو كصػػان  {َِ

 (ّ) . و لد احصص بقكلو )مف ألصى المدًن (عنو ت لنٌ 

                                                 

 . ُِّ/ُ( الابًاف ف  لعراب القرلف  ُ)
 . ُُٕٓ/ِ، كالابًاف ف  لعراب الرلف  ْٖٔ/ِ( م يؿ لعراب القرلف  ِ)
 . ِٗٗ/ّ( الي اؼ  ّ)
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ػػؿه ًىٍسػػعىى) ا لكلػػو اعػػالى:أٌمػػ ًدًنىػػً  رىجي ػػى اٍلمى ػػا  ًمػػٍف أىٍلصى  [َِ}ًػػس: (كىجى
ف عند النحاة لعراب )ًسعى( صػا  ت لف )رجػؿ( ىنػا لػـ ًاحصػص يمػا فًاعًٌ 

 احصص ف  سكرة القصص.
كحػػًف اسػػاند النحػػاة للػػى القاعػػدة اللاظًػػ  كأجػػازكا الصػػا  كالحػػاؿ فػػ  

بػًف المعنًػًف، لػـ مف الماسػًرف للػى الاػرؽ )ًسعى( لـ ً ر أحد منيـ كال أحد 
و مػػػاذا ًيػػػكف معنػػػى اآلًػػػ  عنػػػد لعػػػراب الاعػػػؿ المضػػػارع ٌنػػػً ػػػر كاحػػػد مػػػنيـ أ

، فمعنػػػػى اآلًػػػػ  فػػػػ  )ًسػػػػعى( صػػػػا ، كمػػػػاذا ًيػػػػكف معناىػػػػا عنػػػػد لعرابػػػػو حػػػػاالن 
 (ُ)،  المكضعًف: "جا  رجؿ ً اد سعًو"

 كالمػػػراد حػػػدكث سػػػعًو فػػػ  أرنػػػػا  مجًحػػػو، فػػػنعراب )ًسػػػعى( صػػػػا  ال
ىػػػػذا اإلعػػػػراب ًسػػػػاكجب كصػػػػؼ  ت لفٌ  ف كلػػػػ  بعػػػػد نيػػػػرة محضػػػػ ، كا   ًصػػػػ ٌ 

ػػا أمػػر محػػاؿت ل)ر  المجػػ   كالسػػػع   فٌ جػػؿ( بالسػػع  لبػػؿ المجػػ   كىػػػذا أًضن
  بعد كلكع المج  .مقارناف، بؿ كلكع السع  ال ًيكف لالٌ 

ا يػػاف لٌمػػ المبحةةث الثةةاني : المةةراد بجممةةة الحةةال حصةةول حةةدوثها :
اباطيا بالحيـ ياف المراد بيا حصكؿ حػدكريا، كىػذا ىػك المراد بجمل  الحاؿ ار 

الاػػرؽ الساسػػ  الرػػان  بًنيػػا كبػػًف جملػػ  الصػػا  الػػذم نلحظػػو يػػذلؾ فػػ  يػػؿ 
:  صػا  فػ  لكلنػا ( مػرالن مراؿ مف أمرل  المكضكع السابؽ ، فعنػد جعػؿ )ًصػلٌ 

نؾ مررت برجؿ ىك مف الملاػزمًف بػ دا  مررت برجؿ ًصل ، ًيكف المعنى: أ
ا ف ًيػكف الرجػؿ ممارسنػكىذا ال ًاطلػب أ صالة ال مف الااريًف ليا ،فًرض  ال

يكف المقصكد ىذا الرجؿ مػف دكف يًػره  ليذه الاًرض  ف  أرنا  مركرؾ بو، ًك
 ًيكف المقصكد ىذه الحالػ  مػف الرجػؿ  ( حاالن مف الرجاؿ ، كعند جعؿ )ًصلِّ 

رنا  مركرؾ مف دكف حاالاو الحرل، كىذا المقصكد ًاطلب ممارساو ليا ف  أ
قػ  ، كمف المرل  القرلنً  الا  ااض  فًيػا ىػذه الحقً بو، أم: حصكؿ حدكريا

                                                 

 . َُُ/ٕ( البحر المحًط  ُ)



- 46 - 

 

ٍكاًػًو ًلال دىاباػ ي الٍرًض ) لكؿ اهلل اعالى: لىػى مى ـٍ عى ا دىلاييػ لىًًٍو اٍلمىٍكتى مى ًٍنىا عى فىلىماا لىضى
ػػ اىٍ ييػػؿي  ػػرا اىبىًانىػػًت اٍلًجػػفش أىف لاػػٍك يى ػػا حى ػػ ىاىوي فىلىما ػػا لىًبريػػكا ًفػػ  ًمنسى ػػبى مى ًٍ ػػكفى اٍل ى انيكا ًىٍعلىمي

 {ُْ-ُّسبا:(}اٍلعىذىاًب اٍلميًيًفً 
علػى مػكت سػلًماف  الجػفٌ  دؿا لاؿ الطبرم فػ  ااسػًر ىػذه اآلًػ : "لػـ ًيػ

ا علًيػػػػا يحنػػػػضػػػػ  كلاػػػػت فػػػػ  عصػػػػاه الاػػػػ  يػػػػاف ماا   الرض، كىػػػػ  الرى  داٌبػػػػلالٌ 
  و حاػى أيلػت الرضػ  العصػا": " فلـ ًعلـ الجف بمكا كلاؿ الزجاج (ُ) ف يلايا"

 (ّ)   الرض عصاه فكل  كعلـ حالو"كلاؿ الرازم: "أيلت دابٌ  (ِ)
الػذم  فٌ ، كىػك بيػذا اإلعػراب أفػاد أ ًمنسىػ ىاىوي( حػاؿ فقكلو اعالى: )اىٍ ييؿي 

يانػػت ا يػػؿ منسػػ او، ممػػا أدل  دابػػ  الرض علػػى مػػكت سػػلًماف أفٌ  الجػػفا  دؿٌ 
ك أعربنػاه صػا  لمػا أفػاد ىػذا المعنػى، كلكجػب فًعلمكا بمكاو ، كلػ ف ًحرٌ للى أ

اػػػو لال دابػػػ  الرض دليػػػـ علػػػى مك  اسػػػاعماؿ )الاػػػ ( كأف ًقػػػاؿ فػػػ  اليػػػالـ: مػػػا
قػػ  الاػػالاػػ  اايػػؿ منسػػ    ي   علامػػٍت بيػػا داٌبػػػاو، كلاجػػرد السػػًاؽ مػػف ذيػػر الطًر

 سلًماف لد مات. فا ب  الرض الجفا 
لصػا  ًحػدد لعػراب كعلى أساس ىذا الاػرؽ بػًف جملػ  الحػاؿ كجملػ  ا 

ف ًيػػكف الاعػػؿ المضػػارع صػػا   أالجملػػ  بعػػد النيػػرات ، فالسػػًاؽ ًقاضػػ  مػػرالن 
ـه )ف  لكلو اعػالى :  ػ ػًو ًلالا أيمى ًٍ نىاحى ػا ًمػف دىلباػ و ًفػ  الىٍرًض كىالى طىػاًحرو ًىًطًػري ًبجى مى كى

بًِّيػػـٍ  ـا ًللىػػى رى ػػا فىراٍطنىػػا ًفػػ  الًياىػػاًب ًمػػف  ىػػٍ  و ريػػ كفى  أىٍمرىػػاليييـ ما { ّٖالنعػػاـ:(}ًيٍح ىػػري
ا أـ المراد الطاحر الذم ًطًر بجناحًو سكا  ياف ف  حال  طًػراف أـ ما ػًن  لفٌ 
ػػفػػ  عً  ا أـ رالػػدناكالانػػ  اآلًػػ  بالحػػاؿ احػػصش  ت لفٌ  ف ًيػػكف حػػاالن أ و، كال ًصػػ ٌ  ِّ

الطػػػاحر كىػػػك ًطًػػػر، كال ا ػػػملو فػػػ  يًػػػر ىػػػذه الحالػػػ ، كالطػػػاحر الػػػذم ًطًػػػر 
ػػػبجناحًػػػو لػػػًس داح ا فػػػ  حالػػػ  طًػػػراف، فاآلًػػػ  حسػػػب المعنػػػى كالسػػػًاؽ ااًػػػد من

                                                 

 .  ّٕ/ِِ( جام  البًاف  ُ)
عرابو  ِ)  . ِْٕ/ْ( معان  القرلف كا 
 . َِٓ/ِٓ( ماااً  ال ًب  ّ)
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و جػػػاز علػػػى ٌنػػػؽ بػػػًف المعنًػػػًف يبًػػػر كأساسػػػ  حاػػػى لالمعنػػػى الكصػػػا ، كالاػػػر 
 ًطًػر عنػد الٌ اليػالـ: كال طػاحر ًطًػر بجناحًػو ل المعنى الكصػا  أف ًقػاؿ فػ 

لعيػػس مػػف ذلػػؾ لحساسػػو بػػالحطر، كمػػا جػػاز ىػػذا علػػى معنػػى الحػػاؿ، كعلػػى ا
 ًيػػػبط علػػػى ف ًقػػػاؿ: كال طػػػاحر ًطًػػػر بجناحًػػػو لالٌ الحػػػاؿ أ جػػػاز علػػػى معنػػػى

 الرض لًقاات منيا ، كما جاز ىذا على المعنى الكصا .
ػػػا  ًللىػػػى ) : كالاعػػػؿ )ا يػػػؿ( فػػػ  لكلػػػو اعػػػالى  ٍكا أىناػػػا نىسيػػػكؽي اٍلمى ـٍ ًىػػػرى لىػػػ أىكى

ـٍ كىأى  ػػػا اىٍ ييػػػؿي ًمٍنػػػوي أىٍنعىػػػامييي ٍرعن ًز فىنيٍحػػػًرجي بًػػػًو زى ػػػري كفى الٍرًض اٍلجي ـٍ أىفىػػػال ًيٍبًصػػػري  (نايسيػػػيي
ف ًذيِّر اهلل سبحانو كاعالى أراد أ فٌ { ألرب للى معنى الحاؿت لِٕدة : }السج

نعماو كفضلو على عباده كًبرز ىذا المعنى عندما ًيكف المراد بالاعؿ )ا يؿ( 
 ت لنو بو ًاحقؽ ف  الكال  ىذا الاضؿ كىذه النعم . حصكؿ حدكرو

اض  معنى الحاؿ ف   ؿى مىعىوي السٍِّجفى فىاىًىػافى لىػاؿى : ) لكلو اعالىًك دىحى كى
ٍبػزنا  ري ًلنِّ  أىرىاًن  أىٍحًمػؿي فىػٍكؽى رىٍأًسػ  حي لىاؿى اآلحى ٍمرنا كى آ ًلنِّ  أىرىاًن  أىٍعًصري حى ديىيمى أىحى

ػػري ًمٍنػػوي نىبٍِّحنىػػا ًباىٍ ًكًًلػػًو ًلناػػا نىػػرىاؾى ًمػػفى اٍلميٍحًسػػًنًفى  فقكلػػو  {ّٔؼ: }ًكسػػ  اىٍ ييػػؿي الطاًٍ
 (ُ) اعالى: )ا يؿ الطًر منو( صا  عند النحاة لكلكعو بعد نيرة.

لػًس المػراد: أحمػؿ فػكؽ رأسػػ   وت لٌنػ و حػاؿ كلػًس صػا ٌنػكالظػاىر أ
مف نكع الحبز الذم ا يػؿ الطًػر منػو، فيػذا المعنػى ال ًاًػد حصػكؿ أيػؿ  حبزنا

 الطًر مف الحبز، كالمراد حصكلو.
ػػا   ال صػػا  فػػ  لكلػػو راب )ا يلػػو النػػار( حػػاالن لعػػ كًقاضػػ  السػػًاؽ أًضن
ااىى ًىٍ ًاًىنىا ًبقيٍربىافو اىٍ ييليوي ) اعالى: ًيدى ًللىًٍنىا أىالا نيٍوًمفى ًلرىسيكؿو حى الاًذًفى لىاليكٍا ًلفا الٌلوى عى

ـى  ًبالاػًذم ليٍلػايـٍ فىًلػ ـٍ ريسيؿه مِّف لىٍبًلػ  ًباٍلبىًِّنىػاًت كى ا يي ـٍ ًلف يينػايـٍ  النااري ليٍؿ لىٍد جى لىاىٍلايميػكىي
{ اًدًلًفى  .{ُّٖاؿ عمراف:  صى

                                                 

 . ِّٕ/ِ( الابًاف ف  لعراب القرلف  ُ)
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لاؿ الطبرم ف  ااسًره "لاؿ الضحاؾ: ياف الرجؿ لذا اصػدؽ بصػدل  
 (ُ) ا مف السما  فنزلت على القرباف ف يلاو"منو بعث اهلل نارن  قبلتٍ فاي 

كلػػػاؿ الػػػرازم: "لػػػاؿ عطػػػا : يانػػػت بنػػػك لسػػػراحًؿ ًػػػذبحكف هلل فً حػػػذكف  
ًب اللحـ فًضعكنيا ف  كسط بًت كالسقؼ مي ػكؼ فًقػـك النبػ  الرركب كأطا

ناج  ربو كبنػك لسػراحًؿ حػارجكف كالاػكف حػكؿ البًػت فانػزؿ النػار  ف  البًت ًك
 (ِ) بًضا  ليا دكم حاًؼ كال دحاف ليا فا يؿ يؿ ذلؾ القرباف"

ف عنػػد النحػػاة لعػػراب )ا يلػػو النػػار( فػػ  ىػػذه اآلًػػ  صػػا  كيػػذلؾ ًاعػػًٌ  
: الجمػؿ بعػد  جم  علًيػا النحػاة كالماسػركفالقاعدة النحكً  الا  أا للى اسانادن 

ف ايكف اآلً  بمعنى: و ما أيًرد أت لنٌ  ىذا اإلعراب النيرات صاات، كال ًص ٌ 
حاى ً اًنا بقرباف مف جنس القرابًف الا  ا يليا النار، أك بمعنى: حاى ً اًنػا 

ىػذا اإلعػراب حصػكؿ أيػؿ و ال ًقاضػ  فػ  بقرباف لابؿ لف ا يلو النػار ت لٌنػ
، النػػػار للقربػػػاف ، كالمػػػراد حصػػػكلو ، كًيػػػكف ذلػػػؾ بػػػنعراب )ا يلػػػو النػػػار( حػػػاالن 

فًيػػكف المعنػػى: حاػػى ً اًنػػا بقربػػاف رػػـ ا يلػػو النػػار، كىػػذا ىػػك المعنػػى المػػراد، 
كيمػػا ىػػك كاضػػ  مػػف سػػًاؽ اآلًػػ  كااسػػًرىا عنػػد الماسػػًرف، فقػػد ا ػػارط لػػـك 

ط علًػػػو النػػػار سػػػلا يـ بقربػػػاف رػػػـ اي ف ًػػػ اًيـ نبػػػًش أ  بعػػػديػػػـ ال ًومنػػػكف لالٌ نٌ أ النبػػػ 
 ماـ أعًنيـ، كىذا ىك معنى الحاؿ ال معنى الصا .فا يلو أ

كاسػػانادا للػػى القاعػػدة اآلناػػ  الػػذير ًػػذىب النحػػاة للػػى كجػػكب لعػػراب 
ػػف زيٍحػػريؼو أىٍك اىٍرلىػػى ًفػػ  ))نقػػروه( صػػا  فػػ  لكلػػو اعػػالى:  ػػته مِّ ًٍ أىٍك ًىييػػكفى لىػػؾى بى

ويهي ليٍؿ سي  السامىا  لىًٍنىا ًياىابنا ناٍقرى ااى اينىزِّؿى عى ًلًِّؾى حى لىف نشٍوًمفى ًلري بِّ  ىىٍؿ يينتي كى افى رى ٍبحى
 (ّ) {ّٗ}اإلسرا :  (بى ىرنا راسيكالن  لىالٌ 

                                                 

 . ْْٗ/ٕ( جام  البًاف  ُ)
 . ُُِ/ٗ( ماااً  ال ًب  ِ)
 . ِّٖ/ِ( الابًاف ف  لعراب القرلف  ّ)
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ػػػب: الجمػػػؿ بعػػػد  ًقػػػكؿ ابػػػف ى ػػػاـ: "ًقػػػكؿ المعربػػػكف علػػػى سػػػبًؿ الاقًر
الكؿ، كىك الكال  صا  ال النيرات صاات، كبعد المعارؼ أحكاؿ، مراؿ النكع 

نىػػػا ًياىابنػػػا : ) عػػػد النيػػػرات المحضػػػ  يقكلػػػو اعػػػاؿيًػػػر لكلكعػػػو ب لىًٍ ااػػػى اينىػػػزِّؿى عى حى
ويهي   (ُ) {ّٗ}اإلسرا :  (ناٍقرى

زمػػػ  ليػػػؿ القػػػرا ة صػػػا  مال كجعػػػؿ )نقػػػروه( صػػػا  ال فاحػػػدة منػػػو ت لفٌ  
و ًيقػرأ ، ىػذا ٌنػ ل، بػؿ مػا سػمى ياابػا لالٌ  و ًيقػرأٌنػيااب، فيؿ يااب مف صااو أ
المعنى الكصا  ال ًاًد حصكؿ القػرا ة كالمػراد  مف جي  كمف جي  أيحرل فنفٌ 

مػف جػنس الياػب الاػ  ىػك ا حصكليا، أم: لًس المراد: حاى انػزؿ علًنػا ياابنػ
: حاػػى انػػزؿ  مػػا المػػرادنٌ ف نقػػرأه، كا   ًل نقروىػػا، أك حاػػى انػػزؿ علًنػػا ياابػػا لػػابالن 

ا مػف ف ًنػزؿ علػًيـ ياابنػيكف لـ ً ارطكا لًومنػكا أفالم ر علًنا ياابا رـ نقروه، 
يـ ال ًومنػكف و حاػى لػك أنػزؿ علػًيـ ىػذا الياػاب فػننٌ الياب الا  ًقروكنيات لنٌ 

لًمانيـ ًيكف بعد  فٌ عكا ما فًو، فالكاض  مف الااسًر أ بعد أف ًقروكه ًكالٌ بو ل
 حصكؿ القرا ة ال لبؿ ذلؾ، كىذا معنى الحاؿ ال معنى الصا .

عػػراب )ًبحػػث( صػػا  ال يًػػر لكلكعػػو بعػػد ف عنػػد النحػػاة للؾ ًاعػػًٌ كيػػذ 
ًٍػؼى ى : )نيرة محض  ف  لكلو اعال فىبىعىثى الٌلوي ييرىابنا ًىٍبحىثي ًف  الىٍرًض ًلًيًرًىوي يى

ٍزتي أىٍف أىييكفى ًمٍرؿى ىىػذىا اٍل يرىاًب فى يكىاًرمى سى  لىاىا أىعىجى ًٍ ٍك ةى ًيكىاًرم سىٍك ةى أىًحًًو لىاؿى ًىا كى
 .{ُّ}الماحدة: (النااًدًمًفى  أىًح  فى ىٍصبى ى ًمفى 

ػ لاؿ الطبرم ف  ااسػًره بعػث اهلل عػز كجػؿ  ا: "كعػف ابػف عبػاس أًضن
ت فقػاؿ ابػف ت فجعؿ ال راب الحػ  ًػكارم ال ػراب المًِّػا للى يراب مًِّ ا حً  يرابن 
 (ِ) ف أيكف مرؿ ىذا ال رابأ : ًا كًلاا أعجزتي  دـ الذم لاؿ أحاهل

ا لاػػؿ أحػاه جيػػؿ دـ لٌمػابػػف ل فٌ ذم ًااػؽ علًػػو الماسػركف: ألمعنى الػػفػا
ا أك يػػرابًف فقاػػؿ أحػػدىما ص مػػف جراػػو، فبعػػث اهلل يرابنػػمػػكاراة أحًػػو أك الػػاحلِّ 

                                                 

 . ِْٖ/ِ( م ن  اللبب  ُ)
 .. ِِٕ-ِِْ/َُ( جام  البًاف  ِ)
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علًػو الاػراب فدفنػو فًيػا  اآلحر. فحار لو بمنقاره كرجلًو فجعؿ لو حارة رـ حرا
 (ُ) ًكارم أحاه المقاكؿـ منو يًؼ دـ القااؿ ًنظر للى ال راب فاعلا ، كابف ل
فػػػ   فٌ  ت لكىػػػذا الااسػػػًر المااػػػؽ علًػػػو ًكجػػػب لعػػػراب )ًبحػػػث( حػػػاالن  

، كالااسػػًر كالظػػاىر مػػف سػػًاؽ اآلًػػ   ف حصػػكؿ البحػػثلعرابػػو صػػا  ال ًاعػػًٌ 
ػدن ًقاضًاف حصكلو، فلك للت مرالن  ـ ا المصػل ، أك الػذم ًصػل  لػًعلِّ : بعرتي ًز
ـ النػػاس الصػػالة عػػف و علاػػٌنػػمػػراد أف أف ًيػػكف الالنػػاس يًػػؼ ًصػػلكف، لمػػا اعػػًٌ 

 بمعنى الحػاؿ كبػ ف طًرؽ أدا  ىذه الاًرض  أماميـ، فيذا المراد ال ًاحقؽ لالٌ 
ػػدا ًصػػلِّ   ، لػػًعلـ النػػاس يًػػؼ ًصػػلكف، فًيػػكف اعلميػػـ للصػػالة ًقػػاؿ: بعرػػتي ًز

 ، كىػػذا ىػػك الاػػرؽ الػػذم نلحظػػو بكضػػكح ًجػػ   مػػف م ػػاىدايـ لػػو كىػػك ًصػػلِّ 
ًىػػػاحى لىػػػكىاًل ى ) : لصػػػا  الماػػػردة ، فقكلػػػو اعػػػالىبػػػًف الحػػػاؿ الماػػػردة كا ػػػٍلنىا الرِّ كىأىٍرسى

ػاًزًنًفى  ػا أىنػايـٍ لىػوي ًبحى مى ػا  فى ىٍسػقىًٍنىاييميكهي كى ٍلنىا ًمػفى الساػمىا  مى ًاًػد  {ِِ: الحجػر} (فى ىنزى
ف ايػكف اهلل سبحانو كاعالى أرسؿ الًراح ل ػرض أ فٌ حصكؿ اللقاح كالمعنى: أ

ػػاح اللػػكال للنبااػػات، كا   لػػكال  ، لػػـ ًاػػد حصػػكؿ  ذا لًػػؿ فػػ  اليػػالـ، كأرسػػلنا الًر
الالقً ، كلاجرد ىذا القكؿ مف ذير ال رض الذم أيرسلت لو الًراح، حاى جاز 

ـى أيرسلت الًراح اللكال   : أيرسلت الًراح اللكال  لكال .، فًقاؿ مرالن  اف ًساؿ: ًل
ػػػ ن كىاًحػػػػدى  ) : كيػػػذلؾ لكلػػػو اعػػػالى  ػػػػافى الناػػػاسي أيما ةن فىبىعىػػػثى اللٌػػػوي الناًبًِّػػػػًفى يى

ا اٍحاىلىايكٍا فً  ـى بىًٍفى النااًس ًفًمى ؽِّ ًلًىٍحيي مينًذًرًفى كىأىنزىؿى مىعىييـي اٍلًياىابى ًباٍلحى ًًو ميبى ًِّرًفى كى
ػا اٍحاىلىػؼى ًفًػًو ًلالٌ  مى ػنىيي  كى ًٍ ػػا ٍاييـي اٍلبىًِّنىػاتي بىٍ ًنػا بى ػا جى ـٍ فىيىػػدىل الاػًذًفى أيكايػػكهي ًمػف بىٍعػًد مى

ػػا  ًللىػػى  ػػف ًى ى ػػؽِّ ًبًنٍذنًػػًو كىاللٌػػوي ًىٍيػػًدم مى ػػا اٍحاىلىايػػكٍا ًفًػػًو ًمػػفى اٍلحى نيػػكٍا ًلمى اللٌػػوي الاػػًذًفى لمى
ٍسػػػػػاىًقًـو  اهلل بعػػػػػريـ لًيكنػػػػػكا مب ػػػػػًرف  فٌ كالمعنػػػػػى: أ {ُِّبقػػػػػرة: (}ال  ًصػػػػػرىاطو مش

منػذًرف، لمػا أفػاد لمب ػًرف كالكمنذًرف، كلك لًؿ ف  اليالـ: فبعث اهلل النبًػًف ا
                                                 

،  َِٗ/ُُ، كماػػػااً  ال ًػػػب  ِٔٔ/ُ، كالي ػػػاؼ  ّْٗ/ُ( لعػػػراب القػػػرلف للنحػػػاس  ُ)
 . َْٓ/ِ، كااسًر القرلف العظًـ البف يرًر  ْٔٔ-ْٓٔ/ّكالبحر المحًط 
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اهلل بعػػريـ ليػػذًف ال رضػػًف، كالمػػراد حصػػكليما لًقػػًـ اهلل بيمػػا الحجػػ  علػػى  فٌ أ
و ال ً ػػػارط فػػػ  لرسػػػاؿ النبػػػ  ت لٌنػػػ يـ ب ػػػركا كأنػػػذركابػػػ نٌ  عبػػػاده ًػػػـك القًامػػػ 
 و لد ب ر كأنذر.المب ر كالمنذر ب نٌ 

كيػػذلؾ نلحػػظ ىػػذا الاػػرؽ بػػًف الحػػاؿ كالصػػا  فػػ  الجملػػ  الاعلًػػ  بعػػد  
ػا ) المعرف  ، يقكلو اعالى: ـٍ يىًرًػرنا مِّما ـٍ رىسيػكلينىا ًيبىػًِّفي لىييػ ػا يي ًىا أىٍىؿى اٍلًياىاًب لىٍد جى

ًياىػػػابه  ػػػفى اللٌػػػًو نيػػػكره كى ػػػا ييـ مِّ ًرًػػػرو لىػػػٍد جى ػػػف يى ًىٍعايػػػك عى يينػػػايـٍ ايٍحايػػػكفى ًمػػػفى اٍلًياىػػػاًب كى
 {ُٓ}الماحدة:(مشًبًفه 

و ٌنػػو أراد حصػػكؿ حدكرػػو كالمعنػػى: أت لٌنػػ فقػػد جعػػؿ )ًبػػًف ليػػـ( حػػاالن  
ف ليػػـ ، كلػػك جعػػؿ )ًبػػًف ليػػـ( ، كلػػد بػػًٌ  لػػًيـ رسػػكلو لًبػػًف ليػػـسػػبحانو بعػػث ل

صػػػا ، كلًػػػؿ: ًػػػا اىػػػؿ الياػػػاب لػػػد جػػػا يـ رسػػػكلنا الػػػذم ًبػػػًف ليػػػـ، لفػػػاد ىػػػذا 
 ف ليـ.و بًٌ نٌ الـ مج   الرسكؿ مف دكف أف ًاًد أالي

ـي ) : كمرػػؿ ذلػػؾ لكلػػو اعػػالى  ػػٍف أىٍظلىػػ ػػًذبنا أىٍك  فىمى لىػػى اللٌػػًو يى ػػًف اٍفاىػػرىل عى ًمما
ـٍ  فاػٍكنىيي ػلينىا ًىاىكى ـٍ ريسي ا ٍايي ااى ًلذىا جى ـٍ نىًصًبيييـ مِّفى اٍلًياىاًب حى يىذابى ًبآًىاًاًو أيٍكلىػًحؾى ًىنىالييي

ػػًيديك  ناػػا كى ى ػػلشكٍا عى ػػا يينػػايـٍ اىػػٍدعيكفى ًمػػف ديكًف اللٌػػًو لىػػاليكٍا ضى ػػفى مى ـٍ لىػػاليكٍا أىًٍ لىػػى أىنايًسػػًي ٍا عى
ـٍ يىانيكٍا يىاًفًرًفى  رسؿ اهلل مف المالحي  جا ايـ  فٌ كالمعنى: أ {ّٕ}العراؼ: (أىنايي

ل ػػرض لػػبض أركاحيػػـ، كلػػك جعػػؿ )ًاكفػػكنيـ( صػػا  كلًػػؿ: حاػػى لذا جػػا ايـ 
لًيػا ؿ ليِّػرسػلنا الاػ  كي  فٌ ـ، لما أفاد ذلؾ، كليػاف المعنػى: أرسلنا الذًف ًاكفكني

لػػك اليػػالـ مػػف ذيػػر ال ػػرض الػػذم مػػف أجلػػو ، كعندحػػذ ًح س جػػا ايـاكفًػػ  النػػا
ػد يرض جا ت ىذه الرسؿ؟ كا   ؿ: لمٌ س ف ًي جا ايـ رسؿ اهلل ، كلجاز أ ذا أيًر

ـ( بمعنػػػى يـ جػػػا ايـ ل ػػرض كفػػػاايـ ، اللاضػػى لضػػػاف  )ًاكفػػكنياإلحبػػار بػػ نٌ 
ذا نيـ، كا  سلنا الذًف ًاكفكنيـ ًاكفك ف ًقاؿ: جا ايـ ر الحاؿ ال بمعنى الصا  كأ

ػػد االلاصػػار علػػى ذيػػر ال ػػرض مػػف مجػػ   الرسػػؿ الػػًيـ حػػذؼ الػػداؿٌ  علػػى  أيًر
لىػػى اللٌػػًو ) كلًػػؿ يمػػا لػػاؿ اعػػالى: ، المعنػػى الكصػػا  ػػًف اٍفاىػػرىل عى ـي ًمما ػػٍف أىٍظلىػػ فىمى

ػ ااػى ًلذىا جى ػفى اٍلًياىػاًب حى ـٍ نىًصػًبيييـ مِّ ػلينىا يىًذبنا أىٍك يىذابى ًبآًىاًاًو أيٍكلىػًحؾى ًىنىػالييي ـٍ ريسي ا ٍايي
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لىػى  ناػا كى ىػًيديكٍا عى ػلشكٍا عى ـٍ لىاليكٍا أىًٍفى مىا يينايـٍ اىػٍدعيكفى ًمػف ديكًف اللٌػًو لىػاليكٍا ضى فاٍكنىيي ًىاىكى
ـٍ يىانيكٍا يىاًفًرًفى  ـٍ أىنايي  {ّٕ}العراؼ: (أىنايًسًي

ػثي ًفػ  الىٍرضً   ( فعنػد جعػؿ كيذلؾ لكلو اعػالى: )فىبىعىػثى اللٌػوي ييرىابنػا ًىٍبحى
ا مػف جػنس ال ػرابًف اهلل سبحانو، بعػث يرابنػ فٌ )ًبحث( صا  ًيكف المعنى : أ

ة أحًو، كىذا المعنى ال ًاًد حصكؿ   الرض لًًرو يًؼ ًكارم سكأالباحر  ف
 للًو. ًنظر البحث ف  الرض مف لبؿ يراب أماـ ناظر

قػ    فنعراب )ًبحث( صا  ًجعؿ معنى اآلً  ًحلك مػف ذيػر ىػذه الطًر
ًف عنػد لجمػاعيـ علػى ىػذا الاعلًمً  ، ككجػب عندحػذ أف نسػاؿ النحػاة كالماسػر 

قػػ  الاػػ  علٌػػف ًػػدلٌ اإلعػػراب أ اب ابػػف ادـ القااػػؿ يًاًػػ  ـ بيػػا ال ػػر كنا علػػى الطًر
و اعلميػػا مػػف م ػػاىدة ال ػػراب كىػػك ًػػدفف ٌنػػمػػكاراة أحًػػو المقاػػكؿ ، فػػاذا لػػالكا : ل

ًٍػؼى لكلو اعالى: )فىبىعىثى ال ا بنٌص يرابا مًان  ػثي ًفػ  الىٍرًض ًلًيًرًىػوي يى لٌػوي ييرىابنػا ًىٍبحى
ف ىذا المعنى لذف ًكجب لعراب )ًبحث( ف  ىػذه كىاًرم سىٍك ةى أىًحًًو( فنقكؿ: لًي 

  ال صا .اآلً  حاالن 
 ال صػا  كاف كلعػت بعػد النيػرة فػ  كيذلؾ ًاعػًف لعػراب الجملػ  حػاالن  

ـٍ  ًىػػا مىٍع ىػػرى اٍلًجػػفِّ كىاإًلنػػسً ) : لكلػػو اعػػالى ًٍيي لىػػ ػػكفى عى ـٍ ًىقيصش ػػنيي ػػؿه مِّ ـٍ ريسي ـٍ ًىػػٍ ًايي أىلىػػ
ًىػاةي الػدشٍنًىا  ٍاييـي اٍلحى ػرا لىػى أىنايًسػنىا كىيى ـٍ ىىػذىا لىاليكٍا  ىًيٍدنىا عى ـٍ ًلقىا  ًىٍكًميي كنىيي ًينًذري لًىاًا  كى

ػػانيكاٍ  ـٍ يى ـٍ أىناييػػ لىػػى أىنايًسػػًي ػػًيديكٍا عى ًسػػًؽى الاػػًذًفى ) كلكلػػو اعػػالى: {َُّالنعػػاـ: (}كى ى كى
ـٍ  ـٍ ًىٍ ًايي نىاييىا أىلى زى ـٍ حى لىاؿى لىيي ٍت أىٍبكىابييىا كى اويكىىا فيًاحى ااى ًلذىا جى ـى زيمىرنا حى يىنا كا ًللىى جى يىاىري

لى  ـٍ ىىػذىا لىػاليكا بىلىػى كى ـٍ ًلقىػا  ًىػٍكًميي كنىيي ًينًذري ـٍ كى بِّيي ـٍ لًىاًت رى لىًٍيي ـٍ ًىٍاليكفى عى نيي ًيػٍف ريسيؿه مِّ
لىى اٍليىاًفًرًفى  قاٍت يىًلمى ي اٍلعىذىاًب عى  {ُٕزمر: (}ال حى

فاهلل سبحانو ًقػًـ الحجػ  ًػكـ القًامػ  علػى اليػافًرف ، ذلػؾ بجعػؿ يػؿ  
ػػػد بيػػػؿ منيمػػػا المعنػػػى ٌنػػػًقصػػػكف( ك)ًالػػػكف( حػػػاالن ال صػػػا  ت لمػػػف ) و لػػػك أيًر

ف نػذركىـ، كلجػاز ألػًيـ لًػات اهلل كأكا عكا كالىػالكصا  لما أفادا أفا الرسؿ لصٌ 
كاالػػػك علًنػػػا  ف اقػػػٌص اػػػت بػػػ لِّ ًجًػػب اليػػػافركف: بلػػػى لػػػد جا انػػػا الرسػػػؿ الاػػ  يي 
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علًنػا لًااػؾ كلػـ انػذرنا  ؿي ٍاػكلػـ اى  يا لػـ اقػصا لًااؾ كانذرنا لقا  ىذا الًكـ، كلينٌ 
.  لقا  ىذا الًـك

ااػى ًىٍبعىػثى ًفػ  ) كلكلو اعالى:  بشؾى ميٍيًلػؾى اٍلقيػرىل حى مىا يىافى رى أيمِّيىػا رىسيػكالن كى
مىا ييناا ميٍيًلًي  اٍلقيرىل ًلال كىأىٍىلييىا ظىاًلميكفى  ـٍ لًىاًانىا كى ًي لىًٍ  .{ٗٓالقصص: } (ًىٍاليك عى

ػػ  حاػػى ًبعػػث ل  لًيػػػا فقػػد جعػػؿ اهلل مػػف سػػناو كرحماػػػو أف ال ًعػػذب أيما
  المايكمػػ  رسػػكال ًالػػك علػػًيـ لًػػات اهلل كًعظيػػـ كًنػػذرىـ كًب ػػرىـ، فيػػذه السػػنا 
  ال صا .مف السًاؽ كًااؽ علًيا الماسركف ًاحقؽ معناىا بجعؿ )ًالك( حاالن 

ػا بعػد   يذلؾ ًقاؿ اليالـ ناسو ف   بو الجمل  ، أٌنو ًحدد لعرابيا أًضن
ػفى الساػمىا ) ف ػبو الجملػ  النيرة بحسب المعنى المػراد، ايعػرىب حػاالن فػ  لكلػو  (مِّ

ـى اللا ) اعػالى : ػٍرًى ػفى الساػمىا  اىييػػكفي لىػاؿى ًعًسىػى اٍبػفي مى آحًػدىةن مِّ نىػا مى لىًٍ بانىػػا أىنػًزٍؿ عى ـا رى ييػ
ػػري الػػرااًزًلًفى  ًٍ ٍلنىػػا كىأىنػػتى حى نػػؾى كىاٍرزي ًلنىػػا كىلًحًرنىػػا كىلًىػػ ن مِّ { ُُْ}الماحػػدة:  لىنىػػا ًعًػػدان الكا

ػػد أف ايػػكف صػا   ليػػاف معنػػى اآلًػػ  : رٌبنػػا أنػػزؿ كال ايعػرىب صػػا  ت لٌنػػو لذا أًر
حدة مف جنس المكاحد الا  انزؿ مف السما  ، كىػذا المعنػى ال ًقاضػ  علًنا ما

لٌف المػػراد أٌنيػػـ طلبػػكا لنزاليػػا للػػًيـ مػػف ىػػذه الجيػػ  ت فكجػػب لعرابيػػا حػػاالن ت 
 .السما  جي  مف للًيـ حصكؿ نزكؿ الماحدة 

ـٍ ) ػػبو الجملػػ  كيػػذلؾ  ػػاويكييـ ) : فػػ  لكلػػو اعػػالى حػػاؿ (ًمػػف فىػػٍكًليي ًلٍذ جى
ػػػػف فىػػػػٍكلً  نىػػػػاًجرى مِّ بىلى ىػػػػًت اٍلقيليػػػػكبي اٍلحى ػػػػاري كى ػػػػٍت الٍبصى ٍذ زىايى ـٍ كىاً  ًمػػػػٍف أىٍسػػػػاىؿى ًمػػػػنيي ـٍ كى يي

اىظينشكفى ًباللاًو الظشنيكنىا لك أيًرد جعليا  صا  ف  اليػالـ لكجػب ك  {َُ لحزاب:}(كى
الػػذًف مػػف  فٌ اوكيـ الػػذًف مػف فػػكليـ، كالمعنػػى: أاسػاعماؿ )الػػذًف( كلًػػؿ: لذ جػػ

ت لػذلؾ جػاز  ـ، كاليالـ بيذا السًاؽ حاؿ مف ذيػر حالػ  المجػ  فكليـ جاوكي
فايػكف  ػبو الجملػ  يـ الػذًف مػف فػكليـ مػف احػت أرجليػـ ت ذ جػاوك أف ًقػاؿ: ل

ف الكلػػى صػػا  ، ك ػػبو الجملػػ  الاػػ  الايػػا حػػاؿ ت لػػذ لؾ جػػاز الجمػػ  بًنيمػػا كا 
و ، اضاداا ت لٌنو جاز يما اقٌدـ أف ًظير ال ػ   بحالػ  احػالؼ مػا ااصػؼ بػ

  كبحالؼ ما اعااد أف ًظير علًو . 
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ا ليػٍؿ ىيػكى اٍلقىػاًدري ) ف  لكلو اعػالى: ك بو الجمل  )مف فكليـ( حاؿ أًضن
ـٍ ً ػػًىعان  ٍلًبسىػػيي ـٍ أىٍك ًى ًلييػػ ـٍ أىٍك ًمػػف اىٍحػػًت أىٍرجي ػػف فىػػٍكًليي ػػذىابنا مِّ ـٍ عى ًٍيي لىػػ لىػػى أىف ًىٍبعىػػثى عى عى

ييـ بىٍ سى بىٍعضو انظيٍر  ًيًذًؽى بىٍعضى ـٍ ًىٍاقىييكفى  كى رِّؼي اآلًىاًت لىعىلايي ًٍؼى نيصى }النعػاـ:  يى
ًيكف المعنػى: لػؿ ىػك القػادر أف  (ُ) { كعند جعليا صا  يما ًذىب النحاةٓٔ

مػف جػنس العػذاب الػذم ًصػًبيـ مػف فػكليـ، كىػذا المعنػى  ًبعث علًيـ عػذابنا
العػػذاب، ال ًاًػػد ذيػػر الجيػػ  كاحدًػػدىا الاػػ  ًبعػػث مػػف حالليػػا ىػػذا النػػكع مػػف 

رػػو، )مػػف فػػكليـ( عنػػد جعليػػا صػػا  ايػػكف صػػا  للعػػذاب كلػػًس صػػا  لبع لفٌ 
ا ف ًبعػث علػػًيـ عػػذابن لػذلؾ جػػاز علػى المعنػػى الكصػػا  أف ًقػاؿ: ىػػك القػػادر أ

)مػػف احػػػت رجليػػػـ، ذلػػؾ بػػنعراب )مػػػف فػػكليـ( صػػػا  كمػػف فػػكليـ مػػػف احػػت أ
مػػػػف جػػػػنس ا ف ًبعػػػػث علػػػػًيـ عػػػػذابن در أاهلل لػػػػا فٌ كالمعنػػػػى: أ،  أرجليػػػػـ( حػػػػاالن 

فػكليـ، لػادر سػبحانو كاعػالى أف ًبعرػو مػف  ف ًػ اًيـالعذاب الذم مف صػااو أ
رض ال  اصػدر مػف جػكؼ الرجليـ، فًجعؿ الصػكاعؽ مػرالن علًيـ مف احت أ
 ، كاهلل على يؿ     لدًر. مف جك السما 

نػى المع فٌ آلًػ  كالمابػادر للػى ذىػف يػؿ ماسػر أفاذا ياف الظاىر مػف ا 
ف ًصػػًبيـ بعػػذاب ًبعرػػو علػػًيـ مػػف فػػكليـ  سػػبحانو لػػادر أاهلل فٌ المػػراد ىػػك: أ

ف لعػراب يػؿ )مػف رجليـ يالحسؼ، اعًٌ يالصًح ، أك ًبعرو علًيـ مف احت أ
ذا أيعربػػػت صػػػا  اسػػػانادنا فػػػكليـ( ك)مػػػف احػػػت أرجليػػػـ( حػػػاالن  للػػػى  ال صػػػا ، كا 

للػى اللاػظ  اندناالقاعدة النحًك : الجمؿ بعد النيرات صػاات، جػا  اإلعػراب مسػ
أفا اإلعػػراب الضػان للااسػػًر ، فػػ  حػًف أفا النحػػاة كالماسػػًرف مجمعػكف علػػى من

ميػػػف و ال ًٌنػػػًجػػػب أف ًيػػػكف مسػػػاندنا للػػػى المعنػػػى أكالن كلحػػػرنا، بػػػؿ ذىبػػػكا للػػػى أ
 ؼ للى المعنى كاحدًده. بعد الاعرٌ الٌ الاعرؼ للى اإلعراب كاحدًده ل

                                                 

 . َٓٓ/ُ( الابًاف ف  لعراب القرلف  ُ)
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كاؿ، حقًقػ  ال لكؿ النحاة: الجمؿ بعد المعػارؼ أحػ فٌ ًابًف مما اقدـ أ 
 ا لكليـ: الجمؿ بعد النيرات صاات، فاًو نظرمرا  فًيا، أمٌ 

  بين النحو والبالغة التابع المقطوع في القرآن الكريم

 : مقدمة

ػػػػراؼ الاػػػػاب  ب ٌنػػػػ كالاكابػػػػ  ىػػػػ : (ُ)او االسػػػػـ الم ػػػػارؾ لمػػػػا لبلػػػػو مطلقنػػػػعي
 المعطكؼ كالنعت كالاكيًد كالبدؿ كعطؼ البًاف. 

ف ًابػػ  الاػػاب  المابػػكع فػػ  اإلعػػراب ، لينػػو العربًػػ  أمػػف لكاعػػد الل ػػ  ك 
لمػا لبلػو فػ   مػف المعطػكؼ بػالكاك كالنعػت محالانػا لد كرد ف  الل   كالقرلف يؿٌّ 

ف الحري ، كاناكؿ البحث ىذه الظاىرة الل كًػ  فػ  القػرلف اليػًرـ بالدراسػ ، فابػًٌ 
و عػراب، لٌنػىذا الااب  على لسمًف: لسـ حالؼ ما لبلو فػ  اإل مف حالليا أفٌ 

لػى اسػمًاو بالاػاب  ف اصػطلحنا عا ف  الحقًقػ  كا  اابعن  عدش حالاو ف  الحيـ فال ًي 
فيػػاف ًنب ػػ  حسػػب القاعػػدة  ، كلسػػـ  ػػارؾ مػػا لبلػػو فػػ  الحيػػـالمقطػػكع نحكً ػػا

ػػادة فػػ  ف ً ػػاريو فػػ  اإلعػػراب، ليٌنػػالعامػػ  أ و لطػػ  للػػى حريػػ  محالاػػ  لػػو ًز
  .يً ااسمًاو بالااب  المقطكع بال المدح أك الذـ، كىذا ما اصطلحنا على
، قطكع على لسمًف: ااب  مقطػكع نحكً ػالذا ًميف اقسًـ ىذا الااب  الم

 كااب  مقطكع باليًان.
ف مػف لكاعػد الل ػ  العربًػ  أ المبحث األول : التابع المقطوع نحويًّةا :

ػػد لًابػػ  المعطػػكؼ المعطػػكؼ   ػػرايو بػػو فػػ  علًػػو فػػ  اإلعػػراب ، ذلػػؾ لذا أيًر
ػػٍوًمًنًفى ) يػػـ ، يقكلػػو اعػػالى:الح  {ُالناػػػاؿ: }(كىأىًطًعيػػكٍا اللٌػػوى كىرىسيػػكلىوي ًلف يينػػاـي مش
ػػػد ال اب  )رسػػػكلو( لاػػػظ الجاللػػػ  )اهلل( بالنصػػػبفػػػ  ،  مػػػر بطاعػػػ  اهللت لنػػػو أيًر
ذكؼ مػف المعطكؼ بمراب  ماعكؿ لاعؿ مح عدش لذلؾ ًي  سكؿ تمر بطاع  الر كال

 طًعكا رسكلو.عكا اهلل كأجنس المذيكر، كالاقدًر: كأطً
                                                 

 . َُٗ/ِألاً  ابف مالؾ  (  رح ابف عقًؿ على ُ)
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يػكف ذلػػؾ عنػدما ًػػراد كلػد ًحػالؼ المعطػػكؼ مػا لبلػػو فػ  اإل عػػراب، ًك
كىاًيػدى : ) محالااو ف  الحيـ، مف ذلؾ لكلو اعالى ً ى فىػًىٍظلىٍلفى رى ًلف ًى ىٍ  ًيٍسًيًف الرِّ

ػباارو  ىػييكرو } لىى ظىٍيًرًه ًلفا ًف  ذىًلػؾى الًىػاتو لِّييػؿِّ صى ػا يىسىػبيكا { أىٍك ًيػكًبقٍ ّّعى ييفا ًبمى
ًرًػػػػػػرو } ػػػػػػف يى ًىٍعػػػػػػؼي عى ػػػػػػف ّْكى ػػػػػػا لىييػػػػػػـ مِّ ػػػػػػاًدليكفى ًفػػػػػػ  لًىاًانىػػػػػػا مى ـى الاػػػػػػًذًفى ًيجى ًىٍعلىػػػػػػ { كى

 {ّٓ-ّّ(}ال كرل: ماًحًصو 
ـي  االسػاحناؼ ، كلػرأ ( بالرف  على لرأ ناف  كابف عامر كأبك جعار )كًعل

ـى  كلػد عػدا البالكف بالنصػب ،  الػذًف( فػ  سػكرة  النحػاة كالماسػركف نصػب )كًعلػ
ػػػاًبًرًفى ) ال ػػػكرل ينصػػػب ـى الصا ًىٍعلىػػػ ليكٍا : )( فػػػ  لكلػػػو اعػػػالى كى ًسػػػٍبايـٍ أىف اىػػػٍدحي ـٍ حى أى

ػػػػػاًبًرًفى  ـى الصا ًىٍعلىػػػػػ ـٍ كى اىىػػػػػديكٍا ًمػػػػػنيي ػػػػػا ًىٍعلىػػػػػـً اللٌػػػػػوي الاػػػػػًذًفى جى لىما ناػػػػػ ى كى }لؿ عمػػػػػراف: (اٍلجى
ُِْ}.(ُ) 

ًى الى  فٌ اس أكذيػر النٌحػ ـى كلػى بقكلػو اعػالى: )كى ( النصػب ت  ٍعلىػ ػاًبًرًفى  الصا
ـى و جػػكاب لً لٌنػػ ًىٍعلىػػ ( مػػا فًػػػو الناػػ ، بحػػالؼ لكلػػو اعػػػالى: )كى و لػػػًس لٌنػػ الاػػًذًفى

أك علػػى  (ّ)كىػػك منصػػكب علػػى الصػػرؼ عنػػد الاػػرا  (ِ) بجػػكاب فًجػػب نصػػبو
ـى الذًف  (ْ) ف(لضمار )أ  كالاقدًر : كأف ًعل

ا يراىًػ  اػكال  اافن كلًؿ اناقػؿ مػف حػاؿ الجػـز للػى حػاؿ النصػب اسػاح
علـ الذًف أك للعطؼ على اعلًؿ محذكؼ اقدًره (ٓ)  الجـز  (ٔ): لًناقـ منيـ ًك

                                                 

عرابو  ُ)  ُٖٓ، كيااب السػبع  فػ  القػرا ات البػف مجاىػد ص  ّٗٗ/ْ( معان  القرلف كا 
 . ّْ/ُٔ، كالجام  الحياـ القرلف 

 . ْٔ-ّٔ/ّ( لعراب القرلف للنحاس  ِ)
 . ّٓ/ِٓ، كجام  البًاف  َِْ/ّ( معان  القرلف للارا   ّ)
 . ّْٗ/ِ( الابًاف ف  لعراب القرلف  ْ)
 . ّْ/ُٔ( الجام  لحياـ القرلف  ٓ)
 . ِِٕ/ْ( الي اؼ  ٔ)
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العطؼ على الاعلًؿ المحذكؼ يًر يًزر ف  القرلف  فٌ كذير الرازم أ
 (ُ) اليًرـ

ػػد  كالنصػػب علػػى معنػػى الاعلًػػؿ ، يمػػا ًبػػدك، ىػػك القػػكؿ الصػػكاب، ًًو
ـى  ـى  ( فػػ  بعػػض المصػػاحؼ،ذلػػؾ لػػرا ة )كلػػًعل الػػذًف، أك: لف  كالاقػػدًر: كلػػًعل

 (ِ) ًعلـ الذًف
ـى كالمضارع ف   ًىٍعلى ػاًبًرًفى  لكلو اعالى: )كى لػـ فػ  سػكرة لؿ عمػراف ( الصا

ػػا ًىٍعلىػػـً اللٌػػوي عطانػػا علػػى )ًجػػـز  لىما ػػد م ػػارياو بمػػا لبلػػو فػػ  الحيػػـ لٌنػػ (كى و مػػا أًر
ا  بو معنى الاعلًؿ و أيًردو نصب لنٌ نٌ ا ، يما أكالمعنى، فانقط  عنو نحكً   أًضن

، كىػػك معنػػى نحػػكم، ًنصػػب بػػو الاعػػؿ المضػػارع. كأدااػػو )الػػالـ( أك )يػػ ( أك 
ـى   ، أك لي  ًعلـ. ، أك ي  ًعلـالصابًرف  يالىما معا، كالاقدًر: كلًعل

لىػػى لرىػػاًرًىـ ) ا( فػػ  لكلػػو اعػػالى:كيػػذلؾ يػػاف نصػػب )كمصػػدلن  نىػػا عى لىااًٍ كى
ػػدِّ  ـى ميصى ػػٍرًى نىػػاهي اإًلنًجًػػؿى ًفًػػًو ىيػػدنل ًبعىًسىػػى اٍبػػًف مى ػػًو ًمػػفى الااػػٍكرىاًة كىلاىًٍ ًٍ ػػا بىػػًٍفى ًىدى لنا لِّمى

ٍكًعظىػ ن  مى ًًٍو ًمفى الااػٍكرىاًة كىىيػدنل كى ا بىًٍفى ًىدى دِّلنا لِّمى ميصى نيكره كى احالػؼ  {ْٔالماحػدة: (}كى
دِّلنا( على لكلًف: أحدىما: ميصى  ف  نصب )كى

ػ: فًيػكف حػاالن الكلػىا( ا علػى )مصػدلن النصب عطان   ا مػف عًسػى أًضن
 (ّ) للاايًد

كالرػػان : النصػػب علػػى محػػؿ )فًػػو ىػػدل( كمحلػػو النصػػب علػػى الحػػاؿ 
 (ْ)مف اإلنجًؿ

                                                 

 . ُٕٔ/ِٕ( ماااً  ال ًب  ُ)
 . ّْ/ُٔ( الجام  لحياـ القرلف  ِ)
 . ِّٗ/ُ، كالبًاف ف  يًرب لعراب القرلف  ََٓ/ُ( لعراب القرلف للنحاس  ّ)
، كماػػػػػػػااً  ال ًػػػػػػػب  َِٗ-َِٖ/ٔ، كالجػػػػػػػام  لحيػػػػػػػاـ القػػػػػػػرلف  ّٗٔ/ُ( الي ػػػػػػػاؼ  ْ)

ُِ/ُٗ . 
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دِّلنا( لـ ًرف  لعدـ صػح  عطاػو علػى )ىػدل( مػف  ميصى فقكلو اعالى: )كى
ػػد أف ًيػػكف حػػاالن ا، كنصػػب لٌنػػجيػػ  المعنػػى فػػانقط  عنػػو نحكً ػػ ، كالحػػاؿ و أًر

 بو االسـ.معنى نحكم ًنصب 
ـٍ ):  كمػػػف القطػػػ  النحػػػكم رفػػػ  )حػػػكر( فػػػ  لكلػػػو اعػػػالى ًًٍي لىػػػ ًىطيػػػكؼي عى

لاػػػديكفى } ًعػػػًفو }ًُٕكٍلػػػدىافه مشحى ػػػف ما ػػػٍ سو مِّ يى ػػػداعيكفى ُٖ{ بًػػػ ىٍيكىابو كىأىبىػػػاًرًؽى كى { ال ًيصى
ٍنيىػػا كىال ًينًزفيػػكفى } كفى }ُٗعى ًاػػري ػػا ًىاىحى فىاًييىػػ و مِّما ػػرو َِ{ كى لىٍحػػـً طىًٍ ػػا ًىٍ ػػاىييكفى { كى مِّما

كره ًعًفه }ُِ} ٍينيكفً ِِ{ كىحي  {ِّ-ُٕ}الكالع : ({ يى ىٍمرىاًؿ اللشٍوليًو اٍلمى
عػػًف(  لػػرأ ابػػف يرًػػر كنػػاف  كأبػػك عمػػرك كابػػف عػػامر كعاصػػـ )كحػػكره 

ا  اليكفػػ  كبعػػض المػػدنًًف كلػػرأ العمػػش كحمػزة كاليسػػاح  كعامػػ  لػرٌ  (ُ) بػالرف 
ا ، كليػػف لٌمػػ يػػاف ذلػػؾ ممػػا ال ًطػػاؼ بػػو فا علػػى مػػا لبلػػو ، كا  بػػالحاض عطانػػ

 (ِ)ا معناه ااب  اآلًحر الكؿ ف  اإلعراب .ياف معركفن 
:  كلًػؿ (ّ) عػًفو  كحػكرو  كلًؿ : معطكؼ على )جنات( أم: ف  جناتو 

ف يػاف أيرػر القػرا  علػى الرفػ  ، لنٌ  يػـ ىػابكا أف الحاض ىك كجو العربًػ  ، كا 
: كليػػـ حػػكر عػػًف، أك  علػػى لكلػػؾ، فرفعػػكا  ًجعلػػكا الحػػكر العػػًف ًطػػاؼ بيػػفٌ 

 (ْ) عًف كعندىـ حكر
ػا  الاايي  كاللحـ ال ًطاؼ بيفٌ  فٌ ت ل كلًس المر يذلؾ ، فلػًس أًضن

 (ٓ)  بالحمر كحدىاًطاؼ لالٌ 

                                                 

 . ِِٔ( يااب السبع  ص  ُ)
عرابػػػو  ُٕٕ-ُٕٔ/ِٕ( جػػػام  البًػػػاف  ِ) عػػػراب القػػػرلف  ُُُ/ٓ، كمعػػػان  القػػػرلف كا  ، كا 

 . ِّٔ-ِّْ/ّللنحاس 
 . َُِْ/ِ( الابًاف ف  لعراب القرلف  ّ)
 . ُِّ/ّف للارا  ( معان  القرل ْ)
 . ُِْ-ُِّ/ّ( المصدر ناسو  ٓ)
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  حػػػاؿ ، فػػػالرف  ىػػػك الم ػػػيكر كلػػػرا ة الجميػػػكر يػػػابف يرًػػػر علػػػى أًٌػػػ
 (ُ). ، كىك احاًار أب  عبًد كأب  حااـ كعاصـ ك ًب  كيًرىـ

ػػكره ًعػػًفه لػػؼ فػػ  رفػػ  )كاحا ا أحػػدىما: الرفػػ  عطانػػ : ( علػػى لػػكلًفكىحي
، أك  ، علػػػى اقػػػدًر: كليػػػـ حػػػكر عػػػًف كالرػػػان : علػػػى االباػػػدا  (ًكٍلػػػدىافه )علػػػى 

 (ِ). عندىـ حكر عًف
كره  ( لـ ًي  فقكلو اعالى: )كىحي و ما أيًرد عطاػو علػى مػا لبلػو ت لنٌ جرا ًعًفه

 و أًرد عطاو على لكلو اعالى: )ًكٍلػدىافه لنٌ  ا، كرف ( فانقط  عنو نحكً  ًب ىٍيكىابو )

) لاديكفى  ـ محذكؼ.لحبر مقدٌ  اموحرن  و أًرد أف ًيكف مبادأن أك لنٌ  مشحى
ػػػا   : فػػػ  لكلػػػو اعػػػالىالرانًػػػ  رفػػػ  )كرسػػػكلو(  كمػػػف القطػػػ  النحػػػكم أًضن

ػػػػمِّ الىٍيبىػػػػًر أىفا ) ػػػػفى اللٌػػػػًو كىرىسيػػػػكًلًو ًللىػػػػى الناػػػػاًس ًىػػػػٍكـى اٍلحى ػػػػفى  كىأىذىافه مِّ اللٌػػػػوى بىػػػػًرم ه مِّ
 {ّالاكب : (}اٍلميٍ ًرًيًفى كىرىسيكليوي 

ا علػى لاػظ و( بالنصب عطانػلرأ ابف لسحاؽ كعًسى ابف عمر )كرسكلى 
 (ْ) على الجكار كلًؿ: على القسـ و( بالجرِّ كلرئ )كرسكلً  (ّ)  الجالل  )اهلل(

 كى  : ، لرف  عدة ألكاؿكالم يكر لرا ة الرف  ، كلًؿ ف  احًرم ا
ػػػ (كىرىسيػػػكليوي )أف ًيػػػكف -ُ ا علػػػى المضػػػمر فػػػ  )بػػػرم ( ، ا عطانػػػمرفكعن

  (ٓ). اهلل برم  ىك كرسكلو فٌ كجاز ذلؾ لطكؿ اليالـ كالاقدًر: أ

                                                 

عػػػراب القػػػرلف للنحػػػاس ، ك  ُٕٕ-ُٕٔ/ِٕاف ًػػػ( جػػػام  الب ُ) ، كماػػػااً   ِّٔ-ِّْ/ّا 
 . َِٓ/ُٕ، كالجام  لحياـ القرلف  ُْٓ/ِٗال ًب 

و  ِ) ، كماػػػػااً  ال ًػػػػب  ُِٕ-ُُٕ/ِ، كم ػػػػيؿ لعػػػػراب القػػػػرلف ُِٕ/ُ( ياػػػػاب سػػػػًبًك
ِٗ/ُْٓ . 

، كماػػػااً  ال ًػػػب  ِّّ/ُ، كم ػػػيؿ لعػػػراب القػػػرلف ٓ-ْ/ِ( لعػػػراب القػػػرلف للنحػػػاس  3)
ُٓ/ِِّ  

 . ِْٓ/ِ ( الي اؼ 4)
 . ِِّ/ُٓ، كماااً  ال ًب  ِْٓ/ِ، كالي اؼ  ٓ-ْ/ِ( لعراب القرلف للنحاس  5)
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ػػػ ف ًيػػكفأ-ِ و مرفػػػكع فػػػ  لٌنػػ (ا علػػػى مكضػػ  اسػػػـ )لفٌ ا عطانػػمرفكعن
 (ُ) كاسميا( ا على مكض  )لفٌ أك عطان  الصؿ ،

ًحيىايػ اللاػوى  كجػا  فػ  البرىػاف: كًقػكؿ بعضػيـ )ًلفا  مىالى ػلشكفى  وي كى لىػى ًيصى  عى

( ]الحػػػػزاب:  كسػػػػم   (فٌ )كمالحياػػػػو( كال ًعملػػػػكف فًيػػػػا )ل[ فًرفعػػػػكف ٔٓالنابًػػػػ ِّ
  ال  ػػًرؾ لػػؾ الحمػػدى كالنعمػػ ي لػػؾ كالملػػؾي  ف: لفٌ الاصػػحا  مػػف المحػػرمًف ًقكلػػك 

 (ِ) )النعم ( ك )الملؾ(.ف  بر 
حذكؼ كالاقػدًر: كرسػكلو لحبر م (ّ) و مبادانٌ كالصحً  رفعو على أ-ّ

 (ٓ)محذكؼ كالاقدًر: كيذلؾ رسكلو أك حبر لمبادأ (ْ)برم ، أك كرسكلو يذلؾ 
 (ٓ)رسكلو

ػػد عطاػػو علػػى لاػػظ الجاللػػ  ٌنػػت لوي( لػػـ ًنصػػب فقكلػػو اعػػالى: )كىرىسيػػكلي  و مػػا أيًر
ػػد اف ًيػػكف مباػػدأن ا، كرفػػ  )اهلل( فػػانقط  عنػػو نحكً ػػ ، كيالىمػػا أك حبػػرنا لنػػو أًر

 و االسـ.معنى نحكم ًرف  ب
اًبويكفى كعلى ىذا النحك جا  رف  )  فا الاًذًفى )( ف  لكلو اعالى:كىالصا

ارىل مىٍف لمىفى ًبالٌلًو كىاٍلًىٍكـً اآلًحًر كعىًمؿى  اًبويكفى كىالناصى نيكٍا كىالاًذًفى ىىاديكٍا كىالصا لمى
نيكفى  ـٍ ًىٍحزى ـٍ كىالى ىي لىًًٍي ٍكؼه عى ا فىالى حى اًلحن  {ٗٔالماحدة: }(صى

( ٔ)( فٌ الصػػابحًف( بالنصػػب عطانػػا علػػى اسػػـ )للػػرأ سػػعًد بػػف جبًػػر )ك 

ػػاًبويك الاػػت ألػكاؿ النحػػاة فػ  رفػػ  )كالرفػ  ىػػ  القػرا ة الم ػػيكرة، كلػد اح ( فى كىالصا
 نجمليا فًما ً ا  : 

                                                 

 . ُٕ/ٖ( المصادر السابق  ، كالجام  لحياـ القرلف  1)
 . ِِ-ُِ/ِ( البرىاف ف  علـك القرلف  2)
و  3)  .  ُُِ/ْ، كالمقاضب  ِّٖ/ُ(يااب سًبًك
 . ُٕ/ٖاـ القرلف ، كالجام  الحي ِّّ/ُ( م يؿ لعراب القرلف  4)
 . ِِّ/ُِ، كماااً  ال ًب  ّّٗ/ُ( البًاف ف  يًرب لعراب القرلف  5)
 . َُٓ/ُ( لعراب القرلف للنحاس  6)
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 كع على االبادا  .و مرفنٌ أ-ُ
  (ُ) مرفكع باعؿ مقدر أك-ِ
ى فػػػ  الصػػػؿ علػػػو مرفػػػكع ا علػػػى )الػػػذًف( ت لٌنػػػعطانػػػ أك مرفػػػكع-ّ

( علًو   .االبادا  لبؿ دحكؿ )لفا
أك مرفػػكع علػػى الجػػكار ت لٌنػػو جػػاكر فعػػالن رافعنػػا للضػػمًر الماصػػؿ -ْ

، مرػػػؿ لػػػكليـ ىػػػذا جحػػػري ضػػػب  حػػػربو ( كىالاػػػًذًفى ىىػػػاديكاٍ ) )الػػػكاك( كىػػػك
بجػػػر  (ِ) 

 ( على الجكار.)حربو 
لاػػرا  ا ونسػػب( كىػػذا مػػا ىىػػاديكاٍ )أك مرفػػكع عطانػػا علػػى الضػػمًر فػػ  -ٓ

اس للػػػى ابػػػف لسػػػحاؽ كنسػػػب النٌحػػػ  (ْ) كالنحػػػاس للػػػى الحاػػػش(ّ) للػػػى اليسػػػاح 
 المضػػػمر المرفػػػكع ال فٌ   ىػػػذا القػػػكؿ مػػػف جياػػػًف: أكالىمػػػا: أو حطاػػػالزجػػػاج أٌنػػػ

المعطػػكؼ  ػػًرؾ المعطػػكؼ  فٌ : أ ، كالرانًػػ  دوياػػًصػػ  العطػػؼ علًػػو حاػػى ًي 
 (ٓ) ً  كىذا محاؿالصابحًف دحلكا ف  الًيكد فٌ ًر المعنى : أعلًو ، فًص

الحاػػػش فػػػ  ياابػػػو )معػػػان  سػػػب للػػػى ىػػػذا المػػػذىب الػػػذم ني كلػػػـ أجػػػد 
ػػػاًبويك )و لػػػاؿ برفػػػ  و نسػػػب للػػػى يًػػػره أٌنػػػليٌنػػػ القػػػرلف(  ( علػػػى الجػػػكار، ال فى كىالصا

ػا ا علػى )الػكاك( فػػ  ) ىػادكا (و عطانػبرفعػ سػب للػػى مػا ني  يمػا أنػ  لػـ اجػػد أًضن
عرابو(الزجاج ف  ياابو )معا  . ن  القرلف كا 

                                                 

 . ُِٕ/ُ( مجاز القرلف  1)
 . ِّٔ/ُ( معان  القرلف لوحاش  2)
 . ُِّ/ُ( معان  القرلف  3)
 . َُٓ/ُ( لعراب القرلف  4)
، كالجػػػػام  لحيػػػػاـ القػػػػرلف ِّّ-ِِّ/ُلقػػػػرلف ( المصػػػػدر ناسػػػػو ، كم ػػػػيؿ لعػػػػراب ا 5)

ٔ/ِْٔ . 
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ػػػاًبويك ) فٌ كذىػػػب الاػػػرا  للػػػى أ-ٔ ( كىالصا و عطػػػؼ علػػػى ٌنػػػعلػػػى أ فػػػ ى ري  فى
و لٌنػ (ُ) ) الػذًف ( حػرؼ علػى جيػ  كاحػدة فػ  رفعػو كنصػبو كجػره) الذًف ( ك

مػا ذىػب  (ْ)العيبػرمك  (ّ) الزجػاجكحطاػ ى  (ِ) عػرابمبن  ال ابػًف فًػو عالمػ  اإل
 للًو الاٌرا  . 
( بمعنى )نعـ-ٕ  بعدىا مرفكع على االبادا  .( فما كلًؿ : )لفا
ارث الػػػذًف ًقكلػػػكف: رأًػػػت و جػػػا  علػػػى ل ػػػ  بلحػػػكلًػػػؿ : رفػػػ  لٌنػػػ -ٖ
ػػػداف  كمػػػررت بػػػرجالف ، كلػػػبض منػػػو درىمػػػاف ، فًقلبػػػكف الًػػػا   (ٓ) بػػػاللؼ الًز

ا الجمػػ  الصػػحً  مػػا حيػػ  عػػنيـ فػػ  الارنًػػ ، كأٌمػػالنااػػاح مػػا لبليػػا، كىػػذا لنٌ االان 
 (ٔ)فلـ ًحؾ عنيـ

( كاسػمؿ بجكاز رفعو عطانػكمنيـ مف لا-ٗ  يا ، أك ا علػى مكضػ  )لفا
 الصؿ فًو الرف  . لفٌ  (فٌ عطاا على مكض  اسـ )ل

كأصػػػػػ   اللػػػػػكاؿ أٌنػػػػػو مرفػػػػػكع ت لٌنػػػػػو مباػػػػػدأ لحبػػػػػر محػػػػػذكؼ ،  -َُ
: كيػػػذلؾ كف يػػػذلؾ ، أك حبػػػر لمباػػػدأ محػػػذكؼ ، كالاقػػػدًر كالاقػػػدًر : كالصػػػابح

كالػذًف ىػادكا كالنصػارل حيميػـ يػذا ،  منػكاي نو لًؿ: لٌف الذًف ل (ٕ) كفالصابح
 (ٖ)كالصابحكف يذلؾ

                                                 

 . ُُّ/ُ( معان  القرلف  1)
 . ِٓ/ُِ، كماااً  ال ًب  ِّّ-ِِّ/ُ( م يؿ لعراب القرلف  2)
عرابو  3)  . ُّٗ-ُِٗ/ِ( معان  القرلف كا 
 . ِْٓ-ُْٓ/ُ( الابًاف ف  لعراب القرلف  4)
 . ِّّ-ِِّ/ُ( م يؿ لعراب القرلف  5)
 .َُّ-ََّ/ُف  يًرب لعراب القرلف ( البًاف  6)
و  1) ، كالبًػاف فػ  يًرػب  ِّّ-ِِّ/ُ، كم ػيؿ لعػراب القػرلف  ُٓٓ/ِ( يااب سػًبًك

، كالجػػػام  لحيػػػاـ القػػػرلف  ِٓ/ُِ، كماػػػااً  ال ًػػػب  َُّ-ََّ/ُلعػػػراب القػػػرلف 
ٔ/ِْٔ . 

 . َٔٔ/ُ( الي اؼ  8)
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ػاًبويك كالظاىر رفػ  )  ػارىل( علػى االباػدا  مػف دكف )فى كىالصا ( كمػف كىالناصى
ػػاًبويك )نػػكل رمػػ  اقػػدًـ كاػػ حًر، فقػػد جػػا  يًػػر أف ًي  ( كىالصا ػػاىنػػفى ، كبعػػد  ا مرفكعن

ػارىلا كبعػد )فػ  حػًف جػا  منصػكبن ف  سكرة الماحدة  (كىالاًذًفى ىىاديكاٍ ) ( فػ  كىالناصى
ػػػػػارىل ): فػػػػػ  لكلػػػػػو اعػػػػػالى  سػػػػػكرة البقػػػػػرة نيػػػػػكٍا كىالاػػػػػًذًفى ىىػػػػػاديكٍا كىالناصى فا الاػػػػػًذًفى لمى

ـٍ كىالى  بًِّي ـٍ ًعندى رى ـٍ أىٍجريىي اًلحان فىلىيي اًبًحًفى مىٍف لمىفى ًباللاًو كىاٍلًىٍكـً اآلًحًر كىعىًمؿى صى كىالصا
ـٍ كىالى ىي  لىًًٍي ٍكؼه عى نيكفى حى  {ِٔالبقرة: (}ـٍ ًىٍحزى

ػاًبًحًفى نصػب ) فػ  ذلػؾ أفٌ  كلعؿ السرا   ( فػ  سػكرة البقػرة جػا  فػ  كىالصا
سػػػػًاؽ اػػػػذيًر بنػػػػ  لسػػػػراحًؿ بػػػػنعـ اهلل علػػػػًيـ، كلػػػػًس المػػػػر يػػػػذلؾ فػػػػ  سػػػػكرة 

يػػػػـ برفػػػػ  الماحػػػػدة، بػػػػؿ يانػػػػت فػػػػ  سػػػػًاؽ الاػػػػكبًخ ، كىػػػػذا المقػػػػاـ الاضػػػػى ذمٌ 
ػػاًبويك ) (كىالصا بنػػك لسػػراحًؿ  يـ، كىػػــ بعػػد ذيػػر المعنًػػًف بػػذمٌ كاقػػدًميـ لجعليػػ فى

ذ الاقػػػػػدًر: كيػػػػػذلؾ ت ل يػػػػػرض الػػػػػذـ ًاحقػػػػػؽ بػػػػػالرف  فٌ )الػػػػػذًف ىػػػػػادكا( ذلػػػػػؾ أ
كىػػػػذا مػػػػا أكضػػػػحو الزمح ػػػػرم  ابحكف، كىػػػػك بمعنػػػػى: كحاػػػػى الصػػػػابحكف ،الصػػػػ

مػػنيـ اإلًمػػاف  صػػ ٌ  الصػػابحًف ًرػػاب علػػًيـ لف بقكلػػو: "فاحداػػو الانبًػػو علػػى أفٌ 
ف ىوال  المعدكدًف الصابحًف أبًى  ا الظف ب ًرىـ؟! ذلؾ أفٌ كالعمؿ الصال  ، فم

يػػا، لاٌل لنيػػـ صػػبكا عػػف الدًػػاف يلٌ كا صػػابحًف مٌ ا ، كمػػا سيػػ كأ ػػدىـ يً ػػضػػالالن 
"في نػو لػاؿ: ( احػدة فػ  عػدـ عطايػـ علػى اسػـ )لفٌ فيذه ىػ  الا  (ُ) أم: حرجكا

ذنػػػبيـ حاػػػى  زاؿاهلل اػػػكبايـ كأ ا لبػػػؿى منػػػكا كعملػػػكا صػػػالحن يػػػؿ ىػػػوال  الاػػػرؽ لف ل
ا كلػًس الػذًف ىػادكا فحسػب ،  (ِ) يذلؾ" الصابحكف ، فننيـ لف لمنكا يانكا أًضن

 .الناس ضالالن   دٌ فضؿ ممف ىـ أفيـ لًسكا أ
لطػػ   حضػػ  النحػػاة يػػؿا ًي  المبحةةث الثةةاني : التةةابع المقطةةوع بالغيًّةةا : 

ك كال ىنػػاؾ مػػف القطػػ  مػػا ال عاللػػ  لػػو بػػالنح فٌ قػػدًره ، مػػ  ألمعػػان  النحػػك كا
ـٍ أ)  لكلػػػو اعػػػالى:ًحضػػػ  لمعانًػػػو كال لعمػػػؿ أداة مػػػف أدكااػػػو ، مػػػف ذلػػػؾ مػػػرالن 

                                                 

 . ُٔٔ/ُ( المصدر ناسو  1)
 .ُٓ/ُِ( ماااً  ال ًب  2)
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اًبًرًفى  ـى الصا ًىٍعلى ـٍ كى اىىديكٍا ًمنيي لىماا ًىٍعلىـً الٌلوي الاًذًفى جى نا ى كى ليكٍا اٍلجى ًسٍبايـٍ أىف اىٍدحي }اؿ (حى
 .{ُِْعمراف: 
حًى بف ًعمر  لرأ  ًىٍعلىـً )الحسف ًك اًبرً  كى بيسر المًـ تلنو يػاف  (ًفى الصا

لىماا ًىٍعلىـً الٌلوي ا على لكلو اعالى: )ًنكم الجـز عطان  كلرأ أبػك عمػرك بػالرف   (ُ) (كى
ا أم: كلٌمػػ الػػكاك ىنػػا بمعنػػى )حاػػى( فٌ كلًػػؿ: ل (ِ) الػػكاك للحػػاؿ فٌ علػػى اقػػدًر أ

 (ّ) . ًعلـ اهلل الذًف جاىدكا حاى ًعلـ صبرىـ
ـى )ك ف  لكلو اعالى: الكا فٌ م يكر عند النحاة أكال  ًىٍعلى ػاًبًرًفى  كى كاك ( الصا
ـى  (ْ)  المعً  ـى  ( منصكب باضمار )أف(ك)ًعل  (ٓ) الصابًرف كالاقدًر: كأف ًعل

ف ًجامػػػػػ  نػػػػػد اليػػػػػكفًًف كاك الصػػػػػرؼ، كالصػػػػػرؼ: أكىػػػػػذه )الػػػػػكاك( ع 
لػػو جحػػد أك اسػػااياـ أك نيػػ ، ًمانػػ  الاعػػالف بػػالكاك أك )رػػـ( أك الاػػا ، كفػػ  أكٌ 

ت  ت لذلؾ ًنصب الذم بعد كاحد مف ىذه الحركؼ على الصرؼ والعطؼ علً
كًضػػًؽى  ، كذلػػؾ يقػػكليـ : ال ًسػػعن   ػػ  ه  و مصػػركؼ عػػف معنػػى الكؿٌنػػل

)ال( الاػػػ  مػػػ  )ًسػػػعن ( ال ًحسػػػف لعادايػػػا مػػػ  لكلػػػو )كًضػػػًؽ  فٌ عنػػػؾ ت ل
 (ٔ) عنؾ(

علـ( الرانً  لًست عاطاػ   ، بػؿ ىػ  كاك المعًػ  بمعنػى )مػ (  فكاك )ًك
، بمعنػػى: كلػػـ ًجامػػ  العلػػـ  اج اآلًػػ ت لػػذلؾ جعػػؿ الزٌجػ النحػػاة كالماسػػًرفعنػد 

                                                 

عرابػػػو ، كمعػػػان  القػػػرل ِْٕ/ٕجػػػام  البًػػػاف ، ك  ّٔ/ِمعػػػان  القػػػرلف لوحاػػػش (  1) ف كا 
عراب القرلف للنحاس  ِْٕ/ُ  . ّٕٔ/ُ، كا 

 . ُٗ/ٗ( ماااً  ال ًب  2)
 . َِّ/ْ( الجام  لحياـ القرلف  3)
و  4)  . ْْ/ّ( يااب سًبًك
 . ِٓٗ/ُ، كالابًاف ف  لعراب القرلف  ّٕٔ/ُ( لعراب القرلف للنحاس  5)
 .  ِْٕ/ٕ، كجام  البًاف  ِّٓ/ُ( معان  القرلف للارا   6)
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كجعليػا النبػارم باقػدًر: كلػـ ًجامػ  العلػـ  (ُ) بالجياد كالعلـ بصبر الصػابًرف
 (ِ)  بالمجاىدًف كالصابًرف

 السػػػمؾى  : ال ا يػػػؿً معنػػػاه، فقػػػكؿ العػػػرب مػػػرالن  كىػػػذا اإلعػػػراب ال ًصػػػ ٌ  
بػػًف أيليمػػا، كلػػك جػػـز ليػػاف  عنػػاه: ال اجمػػ ٍ اللػػبف، بنصػػب )ا ػػرب( م كا ػػربى 

ا، كالجػػػـز ًيػػكف عنػػػد ا، كال ا ػػرب اللػػػبف مطلقنػػمطلقنػػػ السػػمؾى  المعنػػى: ال ا يػػػؿً 
المعنػى، كلػكؿ  جعؿ الكاك عاطا ، كلد أيبعد ىذا االحامػاؿ ت لنػو بػو ال ًصػ ٌ 

 ال اعر:
 اكؼ   كليبسي عبا ة كاقرا عًن           أحبش  لل ا مف ليبًس ال ي        

يمػػا نٌ ة العػػًف، فًقػػاؿ أف اجمػػ  بػػًف لػػبس العبػػا ة كلػػرٌ أ (:معنػػاه، بنصػػب )كاقػػرا 
لػبس العبػا ة كحػدىا أحػب  فٌ مف لبس ال اكؼ، كلًس المقصػكد أ ا أحبش جمًعن 

 (ّ) مف لبس ال اكؼ
الجمػػ  بػػًف فعلًيمػػا، ليػػف مػػا  دي ٍصػػلى  ـى ًيػػفاػػ  نحػػك ىػػذًف المرػػالًف لػػد في  

لذ  علـ اهلل بالمجاىدًف كبًف علمو بالصػابًرف؟!المقصكد مف نا  الجم  بًف 
مػػا المػػراد نٌ عقػػؿ أف ًيػػكف ىػػك المعنػػى المػػراد، كا  و ال ًٌنػػمػػا معنػػى ىػػذا اليػػالـ؟! أ

نا  الجمػ  بػًف دحػكؿ عبػاد اهلل الجنػ  ، كبػًف علمػو بالمجاىػدًف كالصػابًرف، 
الٌ    فال، فدحكؿ الجن  كعدـ الجياد كالصػبر الفمف جاىد كصبر دحؿ الجن  كا 

 بػو ًحػاـ جعػؿ )الػكاك( ًجامعاف ، كىذا المعنى الذم ال ًساقًـ سًاؽ اآلً  لالٌ 
ػػ  أًفػػب بعػػدىا الاعػػؿ أـ ري ًصػػ)كًعلػػـ( كاك عطػػؼ، سػػكا  ني  ـز فقكلػػو اعػػالى: ـ جي

ـى ) ًىٍعلىػػ ػػاًبًرًفى  كى ػػا ًىٍعلىػػـً اللٌػػوي الاػػًذًفى م ػػارؾ لقكلػػو اعػػالى: ) (الصا لىما ـٍ  كى اىىػػديكٍا ًمػػنيي ( جى
ـى فيػػػك معطػػػكؼ علًػػػو، أٌمػػػفػػػ  الحيػػػـ،  ( الرػػػان  فلػػػـ ًيػػػف ا نصػػػب الاعػػػؿ )كًعلػػػ

مػا يػاف ىػذا القطػ  ل ػرض باليػ  ، نٌ كؿ، كا  لقطعو فػ  المعنػى عػف )ًعلػـ( ال
                                                 

عرابو  1)  . ِْٕ/ُ( معان  القرلف كا 
 . ِِّ/ُ( البًاف ف  يًرب لعراب القرلف  2)
 . ِٓٗ/ُ( الابًاف ف  لعراب القرلف  3)
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فيػػؿ مػػف الجيػػاد كالصػػبر ًامًػػز مػػف اآلحػػر بمًػػزة كفضػػؿ، كلػػد صػػرح الحػػدًث 
 (ُ) ا كااضًلو على الجياد ف  ساح  القااؿالصبر جيادن  النبكم بعدِّ 
ًِّػػػػفالجيػػػػا  ،  ز العلػػػػـ بػػػػو باقدًمػػػػود  ػػػػدة كعنػػػػا  كاضػػػػحً  بػػػػالناس. فمي

  ا كبػػػال ن ا الصػػبر فحالػػػ  داحمػػ  أطػػػكؿ كأكسػػ  احابػػػارن كالجيػػاد حالػػػ  مولاػػ  ، أٌمػػػ
 ًِّ  ى.ا ال معنن ز العلـ بو بنصب الاعؿ كلطعو لاظن فمي

لشػكٍا )كيذلؾ جا  نصب )كالصابًرف( ف  لكلػو اعػالى:   لاػًٍسى اٍلبًػرا أىف ايكى
ػػػػك  ًىػػػػٍكـً اآلًحػػػػًر كيجي ػػػػفى ًباللٌػػػػًو كىاٍل ػػػػٍف لمى لىػػػػػًيفا اٍلبًػػػػرا مى ٍ ػػػػًرًب كى ٍ ػػػػًرًؽ كىاٍلمى ـٍ ًلبىػػػػؿى اٍلمى ىىيي

بِّػػػػػًو ذىًكم اٍلقيٍربىػػػػػى كىاٍلًىاىػػػػػامىى  لىػػػػػى حي ػػػػػاؿى عى ػػػػػً  كىاٍلًياىػػػػػاًب كىالناًبًِّػػػػػًفى كىلاىػػػػػى اٍلمى كىاٍلمىآلًحيى
ػػػػاًيًفى كىاٍبػػػػفى الساػػػػًبًًؿ كىالساػػػػآًحًلًفى  ػػػػاةى  كىاٍلمىسى ػػػػالةى كىلاىػػػػى الزايى ـى الصا لىػػػػاًب كىأىلىػػػػا ًفػػػػ  الرِّ كى

ػػػراا  كىًحػػػًفى اٍلبىػػػٍ ًس  ػػػا  كالضا ػػػاًبًرًفى ًفػػػ  اٍلبىٍ سى اىىػػػديكٍا كىالصا ـٍ ًلذىا عى كىاٍلميكفيػػػكفى ًبعىٍيػػػًدًى
ـي اٍلميااقيكفى  دىليكا كىأيكلىػًحؾى ىي  {ُٕٕالبقرة: (}أيكلىػًحؾى الاًذًفى صى

ػاًبًرًفى جعػؿ )من  جميكر النحػاة   ( ت ذىًكم اٍلقيٍربىػىا علػى )( معطكفنػكىالصا
: عطػػؼ )المكفػػكف(  و ًاراػػب علػػى ىػػذا العطػػؼ أمػػراف ال ًجػػكزاف، أكليمػػالٌنػػ

 صلاو، كالران : يكف )المكفكف( فاصػالن  ف( لبؿ أف ااـٌ على اسـ المكصكؿ )مى 
ػػ)) فٌ كا للػػى ألػػذلؾ ذىبػػ (ِ) أجنبًػػا بػػًف المعطػػكؼ كالمعطػػكؼ علًػػو ( اًبًرًفى كىالصا

 (ّ)  منصكب على كجو المدح
لاػػػػًيًف ) كعلػػػى ىػػػذا الكجػػػو جػػػا  نصػػػب )كالمقًمػػػًف( فػػػ  لكلػػػو اعػػػالى: 

ػا أينػًزؿى ًمػف لىٍبًلػؾى  مى ا أينًزؿى ًللىًؾى كى ـٍ كىاٍلميٍوًمنيكفى ًيٍوًمنيكفى ًبمى كفى ًف  اٍلًعٍلـً ًمٍنيي الرااًسحي
ٍوايػػػػكفى الزا  ػػػػالىةى كىاٍلمي ًقًًمػػػػًفى الصا ًىػػػػٍكـً اآلًحػػػػًر أيٍكلىػػػػػػًحؾى كىاٍلمي ٍوًمنيػػػػػكفى ًباللٌػػػػًو كىاٍل ػػػػاةى كىاٍلمي يى

ا ـٍ أىٍجرنا عىًظًمن  {ُِٔ}النسا : (سىنيٍوًاًًي
                                                 

 .  ٕٔ،  ٔٔ،  ُّ( ًنظر : عدة الصابًرف كذحًرة ال ايًرف البف لًـ الجكًز  ص  1)
، كالبًاف ف  يًرب  ُُٖ/ُ، كم يؿ لعراب القرلف  ُِّ/ُقرلف للنحاس ( لعراب ال 2)

 . َِْ/ِ، كالجام  لحياـ القرلف  ْْ/ٓ، كماااً  ال ًب  َُْ/ُلعراب القرلف 
 . ُْٓ/ُ، كالابًاف ف  لعراب القرلف  ِّٓ/ِ( المصادر السابق  ، كجام  البًاف  3)
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ًقًًمػػػػًفى ) فٌ ل لًػػػػؿ :  ( مجػػػػركر باإلضػػػػاف  لعطاػػػػو علػػػػى اليػػػػاؼ فػػػػ  كىاٍلمي
كلًػػؿ: معطػػكؼ  (ُ)و لػػاؿ: كمػػا أينػػزؿ مػػف لبلػػؾ كمػػف لبػػؿ المقًمػػًف( ي ٌنػػؾى ًلػػبٍ )لى 

لػػػػى المقًمػػػػًف، كلًػػػػؿ: ( كالاقػػػػدًر: بمػػػػا أينػػػػزؿ الًػػػػؾ كا  ًػػػػؾى لى   )لفػػػػعلػػػػى اليػػػػاؼ 
ػػ  اتٍ عِّ معطػػكؼ علػػى )ىػػـ( فػػ  مػػنيـ، كالاقػػدًر: مػػنيـ... كمػػف المقًمػػًف، كضي

ىذه االكجو الرالر  ت لف فًيا عطؼ مظير على مضمر كىك يًر جاحز ف  
ى )مػا( سب الارا  للى اليساح  لكلو ب فا )المقًمًف( جر لعطاو علػكنى  (ِ) الل  
سػػب نػػزؿ كمػػا أينػػزؿ مػػف لبلػػؾ كبػػالمقًمًف الصػػالة ، كني لاقػػدًر: ًومنػػكف بمػػا أي كا

ا أ  عنػد امػاـ و من  نصػبو علػى المػدح ت لف الممػدكح ال ًنصػب لالٌ نٌ للًو أًضن
ـٍ حكفى اًسػحبر )الرا  فٌ ت لاليالـ، كلـ ًاـ ىنا  ( ىػك لكلػو اعػالى: )أيٍكلىػػًحؾى سىػنيٍوًاًًي

ػػػػا( أىٍجػػػػرنا عىًظًمن
و منصػػػػكب علػػػػى ٌنػػػػرىا عنػػػػد النحػػػػاة أ ػػػػياللػػػػكاؿ كأ صػػػػ ش كأ (ّ) 

 (ْ)المدح
ػػ  ـ كردت الصػػا  يػػذلؾ، ا فػػ  القػػرلف اليػػًركيمػػا كرد المعطػػكؼ مقطكعن

 ربٌ  هللً  ف اقػػػػكؿ: الحمػػػػدي و ًجػػػػكز فػػػػ  يًػػػػر القػػػػرلف اليػػػػًرـ أٌنػػػػًػػػػذير الزجػػػػاج أ
العػػػػػالمًف،  ذيػػػػػر ربا كاقػػػػػدًر النصػػػػػب: أ العػػػػػالمًف، بنصػػػػػب )رب( أك رفعيػػػػػا،

 (ٓ) . العالمًف : ىك ربش  رف كال
 ( بالنصػػب فػػ  لكلػػو اعػػالى:كلػػرأ عاصػػـ كعبػػد اهلل بػػف لسػػحاؽ )حمالػػ ى  

طىبً ) ماالىػػػ ى اٍلحى    مػػػف القػػػرا ات السػػػبعً  الماػػػكاارة ،كىػػػ {ْ(}المسػػػد: كىاٍمرىأىايػػػوي حى

                                                 

 . ُِّ-ُِِ/ُ( م يؿ لعراب القرلف  1)
 . ُْ-ُّ/ٔ، كالجام  لحياـ القرلف  َْٖ/ًُاف ف  لعراب القرلف ( الاب 2)
 . َُٕ/ُ( معان  القرلف  3)
عرابو  4)  . ُِّ-َُّ/ِ( معان  القرلف كا 
 . ْْ-ّْ/ُ( المصدر ناسو  5)
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أك مف نعايا كالحبر  فمف رف  جعليا مف حبر المرأة (ُ) كلرأىا الجميكر بالرف 
ال علػػػػى  كمػػػػف نصػػػػب جعليػػػػا منصػػػػكب  علػػػػى ال ػػػػاـ أك الػػػػذـٌ   )فػػػػ  جًػػػػدىا(

، كالكجػػو الكؿ ىػػك الم ػػيكر عنػػد  كلًػػؿ: منصػػكب  علػػى الحػػاؿ (ِ) صالاحٌصػػ
مكضػػػػ  كفػػػػ  المكاضػػػػ  كىػػػػك القػػػػكؿ الصػػػػكاب فػػػػ  ىػػػػذا ال(ّ)النحػػػػاة كالماسػػػػًرف

 السابق  .
ًػػذىب  التةةابع المقطةةوع بالغيًّةةا ونلريةةة العامةةل :المبحةةث الثالةةث : 

كجػب  مف عامؿ لاظ  ، لذا لـ ًيف ظاىرنالو  معمكؿ ال بدا  يؿا  فٌ ى ألل النحاة
الحاؿ منصكب بعامؿ، كىذا العامؿ ال ًيكف   لكليـ ب فٌ اقدًره ، مف ذلؾ مرالن 

لىالىػػٍت ًىػػا ) و لػػد ًػػرد الحػػاؿ فػػ  سػػًاؽ ال فعػػؿ فًػػو يقكلػػو اعػػالى:، ليٌنػػ فعػػالن لالٌ 
ػػكزه كىىىػػػذى  لىاىػػى أىأىًلػػدي كىأىنىػػٍا عىجي ًٍ ًجًػػبه كى ا ًلفا ىىػػػذىا لى ىػػٍ  ه عى ػػًٍحن  {ِٕ(}ىكد : ا بىٍعًلػػ   ى

ف  ىذه الحػاؿ، كمػف أجػؿ اقػدًر العامػؿ اللاظػ ، ًجعلػكف اسػـ اإل ػارة )ىػذا( 
 : ا، كيذلؾ لالكا ف  لكلو اعالىًاضمف معنى الاعؿ، كالاقدًر: انابو للًو  ًحن 

ػػكا ًلفا ًفػػ ) ػػا ظىلىمي اًكًىػػ ن ًبمى ـٍ حى ػػكفى فىًاٍلػػؾى بيًيػػكاييي  {ِٓالنمػػؿ: (}  ذىًلػػؾى الًىػػ ن لِّقىػػٍكـو ًىٍعلىمي
 (ْ) لًيا حاكً ن ( منصكب على اقدًر: أي ًر ل ن ًى اكً الحاؿ )حى  ب فٌ 

فالاقػػػدًرات الاػػػ  جػػػا  بيػػػا النحػػػاة إلربػػػات العامػػػؿ اللاظػػػ  عنػػػد عػػػدـ  
النحك، كلد  عر نحػاة منػذ عيػد مبيػر ببعػد الاقػدًرات  ظيكره ف  اليالـ أرقلتٍ 

ايػػا ت لػػذلؾ مػػالكا للػػى اػػ لًؼ ياػػب ياًايػػا اًسػػًر النحػػك ك ػػدة ايلٌ عػػف المػػراد 

                                                 

، كياػػػػػاب السػػػػػبع  ص  ّّٖ/َّ، كجػػػػػام  البًػػػػػاف  ِٗٗ/ّ( معػػػػػان  القػػػػػرلف للاػػػػػرا   1)
ََٕ . 

 . َِْ/َِ( الجام  لحياـ القرلف  2)
و  3) عرابػػػػو  ُّٓ/ِ، كمجػػػػاز القػػػػرلف  َُٓ،  َٕ/ِ( ياػػػػاب سػػػػًبًك ،كمعػػػػان  القػػػػرلف كا 

عراب رالرًف سػكرة مػف القػرأف ص  ّٕٓ/ٓ ، كالابًػاف  ُٖٓ/ْ، كالي ػاؼ  ِِٓ، كا 
 . ِٔٓ/ٖ، كالبحر المحًط  َُّٖ/ِف  لعراب القرلف 

 . ُٓٓ(  رح عًكف اإلعراب ص  4)
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ؼ فػػػ  البحػػػث عػػػف العامػػػؿ مػػػف ىػػػذه الياػػػب: الاااحػػػ  فػػػ  باالباعػػػاد عػػػف الايلٌػػػ
ياػػػػػػػاب الجمػػػػػػػؿ للزجػػػػػػػاج  ىػػػػػػػػ( ، ك ّّٖالنحػػػػػػػك، لبػػػػػػػ  جعاػػػػػػػر النحػػػػػػػاس )ت

الميامػػكف بيػػذه الل ػػ  ًػػدعكف صػػراح  للػػى لنقػػاذ النحػػك مػػف  ىػػػ( كبػػدأَّْ)ت
م عػرٌ العامؿ اللاظ ، كظيػرت ىػذه الػدعكة عنػد أبػ  العػال  المً  م يالت اقدًر

ىػػػ( فػػ  ياابًػػو: رسػػال  ال اػػراف كعبػػث الكلًػػد، رػػـ جػػا  بعػػد ذلػػؾ ابػػف ْْٗ)ت:
 (ُ) على النحاة مضا  القرطب  لًركر ركراو اليبرل ف  ياابو الم يكر: الردش 

ا و علًيػؿ مػف نٌبػكيػاف أكٌ  ، رـ عادت ىػذه الرػكرة فػ  العصػر الحػدًث 
ى المحزكمػ  فيراػو كمنيجػو : لحًا  النحك، رـ ابٌنػ لبراىًـ مصطاى ف  ياابو

 (ِ) فدعا صراح  للى ال ا  العامؿ
ػػػ  العامػػػؿ كالمعمػػػكؿ اعقًػػػد   كالػػػذم دفػػػ  ىػػػوال  النحػػػاة للػػػى لل ػػػا  نظًر

العامػػؿ ال  النحػػك الػػذم ًػػ ا  مػػف امسػػؾ النحػػاة بالعامػػؿ اللاظػػ ، كالحقًقػػ  أفٌ 
، ىػك معنػى النيػػ ،   فػ  لكلنػا: ال ايػذبٍ مػؿ الجػـز مػرالن فعا ى ، معننػالٌ ًيػكف ل

كلًسػػػت )ال( ىػػػ  الاػػػ  جزمػػػت، فلػػػك  ف ًنسػػػب العمػػػؿ للػػػى )ال(ف ال ػػػاح  أليػػػ
ت  : المػػػومف ال ًيػػػذبي  يانػػت ىػػػذه الداة ىػػ  الجازمػػػ  لجزمػػػت فػػ  نحػػػك لكلنػػا

و لػد ا ًػر معناىػا، كيػذلؾ )لف( يا لـ اجػـز ىنػا لٌنػلـ ًا ًر مبناىا، كلينٌ  ونٌ ل
كالرانًػ  ال اجػـز ، الكلى اجـز  فٌ  أالٌ ما كاحد، لال رطً  ك )لف( النافً  فلاظي

لػذم ًرفػ  الااعػؿ ، لػًس ىػك ا ا للى المعنى الذم احملو ، كيذلؾ الاعؿاسانادن 
ما الذم ًرف  ىك معنى الااعلً  كالذم ًنصػب ىػك معنػى نٌ كًنصب الماعكؿ كا  

 ذًف المعنًػًف العػاملًف، كًصػ ش الماعكلً  ، كالاعؿ لـ ًيف سػكل أداة حملػت ىػ
العربً  ل   اامًػز بحريػ  لحرىػا،  ت لفٌ  ف الرف  ال ًيس ؿ عف عاملوأف ًقاؿ ل

كالصػػؿ فػػ  حريػػ  ألااظيػػا المعربػػ  الرفػػ ، فيػػؿ لاػػظ معػػرب مرفػػكع جػػا  علػػى 
ػ ط معنػػى ا باسػلٌ ا علػى الصػؿ كالماعػكؿ منصػكبن الصػؿ، فًيػكف الااعػؿ مرفكعن

                                                 

 . ُْٕللقزاز ص  ( الدراسات الل ًك  ف  العراؽ 1)
 . ِِّ،  ُِّ،  ِِٖ( ف  النحك العرب  لكاعد كاطبًؽ للمحزكم  ص  2)
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( كحبرىػػا بػػ فا اسػػـ اساػػًي  الماعكلًػ  علًػػو، كيػػذلؾ ر احػػاالؼ العمػػؿ فػػ  اسػػـ )لفا
( ، كحبرىػػػػا )لفٌ  ( نصػػػػب بمعنػػػػى الاكيًػػػػد الػػػػذم جػػػػ   بػػػػو بكسػػػػاط  الداة )لفا

 مرفكع على الصؿ.
ت  فا النحػػػاة لػػػـ ً ػػػًركا للًيػػػا ألالٌ  ، كالحقًقػػػ  أفا ىنػػػاؾ عكامػػػؿ لاظًػػػ  
ف ( أعػػؿ الماضػػ  )ياػػبى  فػػ  الا، فالصػػؿ مػػرالن  العكامػػؿ مػػف لػػـ ًعػػدشكىا لٌنيػػـ

،  ، ليػػف ىػػذه الحريػػ  اا ًػػر للػػى السػػيكف لذا للنػػا: ياٍبػػتي  ًنايػػ  لحػػره بالااحػػ 
الاعؿ  ف لحري يِّ كالسبب ف  ذلؾ لضاف  ضمًر ماحرؾ فاكالت أرب  حريات فسي 

ت لاناسػػب الػػكاك أك   ، كاا ًػػر للػػى الضػػم  لذا للنػػا: يابػػكاا للحاٌػػالصػػل  طلبنػػ
حػػػذفت للرقػػػؿ الحاصػػػؿ مػػػف النطػػػؽ بيػػػا لبػػػؿ الػػػكاك  الااحػػػ  فٌ ل : صػػػ ٌ باعبًػػػر أ

الصػؿ فػ  فعػؿ المػر مرػؿ )اياػٍب( أف ًنايػ  لحػره كالا  ج   بيا للجم ، ك 
ػرِّ بالسيكف، كا   ؾ بالااحػ  اللاقػا  السػاينًف، فيػذه ذا ااصؿ لحره بنكف الاكيًد حي

ػػػا الدكات الاػػػ  ذيػػػر  أف اسػػػمى عكامػػػؿ لاظًػػػ  الحػػػاالت ىػػػ  الاػػػ  حػػػؽٌ  ، أما
 ما ى  اعمؿ بمعانًيا ال ب لااظيا .نٌ يا اعمؿ ف  السما  كالفعاؿ لأنٌ النحاة 

مػف ىػذه المعػان  العاملػ  ال  يرًػرنا فٌ  أالٌ  معان  لالٌ فالعكامؿ ال ايكف ل 
 بكسػػاط  أدكات، كرمػػػ  معػػػاف الٌ اًػػػاف بيػػا كاسػػػلًطيا علػػى المعمػػػكؿ لًميػػف اإل

كف المعمػػػػكؿ أك لًسػػػت ليػػػا أدكات احمليػػػػا، كلينيػػػا اعمػػػػؿ فػػػ  المعمػػػػكؿ ت ليػػػ
السػػػًاؽ لػػػد اضػػػمف المعنػػػى العامػػػؿ، فمعنػػػى الامًًػػػز عامػػػؿ المنصػػػكب علػػػى 
الامًًػػػز، كمعنػػػى االحاصػػػاص عامػػػؿ المنصػػػكب علػػػى االحاصػػػاص، كمعنػػػى 
اإليرا  أك الاحذًر عامؿ المنصكب على اإليرا  أك الاحذًر، كمعنى الحالً  

 عامؿ الحاؿ.
عنػػػد لعػػػراب الحػػػاؿ : يقػػػكليـ  ، كلػػػد ًصػػػرح النحػػػاة بالعامػػػؿ المعنػػػكم 

كىػػذا ًعنػػ  أفا الحػػاؿ منصػػكب  (ُ)نصػػب علػػى الحػػاؿ ، منصػػكب علػػى الحػػاؿ

                                                 

 . ّّٔ/ٕ،  ّْْ/ٓ( ًنظر : الدر المصكف  1)
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، كلًس بالاعؿ ظػاىرنا يػاف أـ مقػدرنا ، يمػا ًزعمػكف ، كمػف ذلػؾ بمعنى الحاؿ 
كمػػف ذلػػؾ لػػكليـ فػػ   (ُ)لػػكليـ عنػػد لعػػراب الظػػرؼ : منصػػكب علػػى الظػػرؼ 

ػػػػدو االسػػػػـ لعػػػػراب  ـى ، أك المسػػػػيًفى ، أك اليػػػػًرالمنصػػػػكب ، نحػػػػك : مػػػػررتي بًز
  (ِ)البحًؿى ، ب ناو نصب على المدح كالارحـ كال اـ 

ناػػػػػا لىػػػػػوي )أ فػػػػػ  لكلػػػػػو اعػػػػػالى مػػػػػرال:ك     ًىٍلعىػػػػػٍب كىاً  ػػػػػدنا ًىٍراىػػػػػٍ  كى ٍرًسػػػػػٍلوي مىعىنىػػػػػا يى
ػػاًفظيكفى  ػػ ًعػػدش  {ًُِكسػػؼ: (}لىحى ا لكلكعػػو النحػػاة الاعػػؿ المضػػارع )ًراػػ ( مجزكمن

 ىك معنى الطلب.فًو ذم عمؿ الجـز ال فٌ ، كىذا ًعن  أ جكاب طلب
( فقػػػد كيػػػذلؾ الحػػػاؿ فػػػ  نصػػػب )الصػػػابًرف( ك )المقًمػػػًف( ك )حمالػػػ ى  

ًمػػػػػًف( يانػػػػػت أصػػػػػ  اللػػػػػكاؿ كأ ػػػػػيرىا عنػػػػػد النحػػػػػاة أفا )الصػػػػػابًرف( ك )المق
( منصػػػكب  علػػػى معنػػػى الػػػذـ ، كلػػػد )حمالػػػ ى منصػػػكباف علػػػى معنػػػى المػػػدح ، ك

ااعػػؿ العػػرب ذلػػؾ فػػ  المػػدح كالػػذـ  حكا بعمػػؿ ىػػذًف المعنًػػًف فقػػالكا "كلػػدصػػرا 
 (ْ) (كلالكا )فًنصب لقصد المدح أك الذـٌ  (ّ) فانصب كارف "

، لامسييـ بالعامؿ اللاظ  ًجعلكف المنصػكب ، يما مرٌ  النحاة فٌ  أالٌ ل 
أم : ))باعػػؿ ال ًظيػػر ، كىػػك :  ر،ا باعػػؿ مقػػدا بمعنػػى المػػدح أك الػػذـ منصػػكبن 

 (ٓ) ـ ، يػػػؿٌّ فػػػ  مكضػػػعو((، أك أاػػػرحٌ  ، أك أمػػػدح ، أك أذـش  أعنػػػ  ، أك أحػػػٌص 
 بػػو لاعػػؿ ( ماعػػكالن  مػػف )الصػػابًرف( ك )المقًمػػًف( ك )حمالػػ ى ال  ييػػ كفلػػذلؾ ًعربػػ

                                                 

 . ّّٔ/ٕ( ًنظر : الدر المصكف  1)
، ك ػػرح يافًػػ  ابػػف ُّٕ/ُ( ًنظػػر :  ػػرح الماصػػؿ البػػف ًعػػًش ، باحقًػػؽ لمًػػؿ بػػدً   2)

 .. ّٓٗ-ّْٗ/ُالحاجب 
 . ِّٗ/ُلبًاف ( جام  ا 3)
 . ُُِ( المطال  السعًدة ص  4)
 . ّٓٗ-ّْٗ/ُ(  رح يافً  ابف الحاجب  5)



- 12 - 

 

ػػػػػػ (ُ) ذـمحػػػػػذكؼ اقػػػػػػدًره: أمػػػػػدح أك أ ا حسػػػػػػب اقػػػػػػدًرىـ ا نحكً ػػػػػفًيػػػػػػكف مقطكعن
عرابيـ.  كا 
ػػػػػ فٌ كالحقًقػػػػػ  أ   ًفى ًًمػػػػػقً ( كلكلػػػػػو اعػػػػػالى: )كالمي ًفى رً ابً لكلػػػػػو اعػػػػػالى: )كالصا

( نعػت بً طىػالحى   ى الى ما ( معطكفاف كلًسا ماعكلًف، كيذلؾ لكلو اعالى: )حى ةى الى صا ال
 بػػو، الف ىػػذه المنصػػكبات فػػ  القػػرلف اليػػًرـ لػػـ انصػػب لقطعيػػا كلػػًس ماعػػكالن 

ا، بؿ ى  اابع  ف حالااػو فػ  لما لبليا ف   المعنػى كالحيػـ، كا   عما لبليا نحًك
جيػ  اللاػظ فحسػب ، كجػا  ىػذا الحري  كاإلعراب ، فقد لطعت عما لبليػا مػف 

الػػذـ. كلػػد أ ػػار  كأالقطػػ  ل ػػرض باليػػ  كلػػد حػػدده النحػػاة ب نػػو لقصػػد المػػدح 
  ف ًيػػػكف نصػػبو علػػػى نًٌػػػالنػػػكع مػػف المقطػػػكع بقكلػػػو "كالكجػػو أا  للػػػى ىػػذا الاػػرٌ 

 و مػػػف صػػػا   ػػػ   كاحػػػد ، كالعػػػرب اقػػػكؿ: مػػػررت برجػػػؿ جمًػػػؿو ٌنػػػالمػػػدح ت ل
 (ِ)اك اب  

كاف حالاػػػو فػػػ  اإلعػػػراب فيػػػك  (ا علػػػى )جمًػػػؿو ( معطكفنػػػسػػػـ ) ػػػاب افاال
 ى.ا ال معنن مقطكع لاظن 

ف  االسػػػـ المقطػػػكع للػػػى النصػػػػب  صػػػركا علػػػى لعػػػرابألفا النحػػػاة ، كا 
أفا كالػػػػػ  الل ػػػػػ  اضػػػػػطرىـ للػػػػػى القػػػػػكؿ بالحقًقػػػػػ  ،  ماعػػػػػكالن باعػػػػػؿ مقػػػػػدر ، لالٌ 

كالاصًر  بجعلو منصكبنا بمعنى المػدح ، أك الػذـ ، فاحػت عنػكاف : ىػذا بػاب 
ما ًنصب فًو االسـ ت آلناو ال سبًؿ لو للى أف ًيكف صا  ، اساعمؿ سػًبكًو 

ف  ػػػػػحت (ّ) المصػػػػػطلحات اآلاًػػػػػ  : ))كانصػػػػػبو علػػػػػى المػػػػػدح كالاعظػػػػػًـ(( ))كا 
بػؿ جعػؿ سػًبكًو مػف عنػاكًف ياابػو : ))ىػذا بػاب مػا  (ْ)نصباو على ال ػاـ(( 

                                                 

، كالبًاف ف   ُِّ-ُِِ/ُ، كم يؿ لعراب القرلف  ْٖٓ/ِ( معان  القرلف لوحاش  1)
 . ُْ-ُّ/ٔ، كالجام  لحياـ القرلف  ْْٓ/ِيًرب لعراب القرلف 

 . َُٖ/ُ( معان  القرلف  2)
و 3)  ّٓ/ِ، باحقًؽ لمًؿ بدً   ( يااب سًبًك
 ْٓ/ِ( المصدر ناسو باحقًؽ بدً   4)
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ى : كجعػػػػػؿ مػػػػػف  ػػػػػكاىده لػػػػػكؿ اهلل اعػػػػػال(ُ) ًناصػػػػػب فػػػػػ  الاعظػػػػػًـ كالمػػػػػدح((
كجعػػػؿ البػػػاب الػػػذم ًلًػػػو بعنػػػكاف : ))ىػػػذا  {ِٔالة(}النسػػػا  : قًمػػػًفى الصا )كالمي 

كجعػػؿ مػف  ػػكاىده  (ِ) بػاب مػػا ًجػرم مػػف ال ػاـ مجػػرل الاعظػًـ كمػػا أ ػبيو((
الػػػػ ى الحى  كنسػػػػب للػػػػى الحلًػػػػؿ  {ّ(}المسػػػػد : بً طى لػػػػكؿ اهلل اعػػػػالى : )كامرأايػػػػو حما

الػػ ى الحطب(}المسػػد : لكلػػو : ))كليناػػو اناصػػب علػػى ال ػػاـ ، يمػػا انا صػػب )حما
ّ}(ّ) 

االسػػـ  كالعجًػػب مػػف أمػػر النحػػاة ، أنايػػـ بػػريـ لصػػرارىـ علػػى لعػػراب
اعؿ مقدر، فننايـ فرالكا بًنو كبػًف الماعػكؿ بػو ب بو المقطكع للى النصب ماعكالن 

النعت  فا قد أ ار سًبكًو للى أاعؿ مقدر ، فا بناسو ، كالمنصكب عندىـ أًضن 
 ىػػك يًػػر النعػػت المنصػػكب علػػى معنػػى نػػى المػػدح أك الػػذِـّ المنصػػكب علػػى مع

ػد الااسػؽى ذ ًقػكؿ فػ  المرػاؿ: ))الماعكلً ، ل  بنصػب الااسػؽى الحبًػثى ) كأاػان  ًز
 (ْ)ا انيره كلينو  امو بذلؾ((عرفؾ  ًحن ف ًلـ ًرد أ (كالحبًثى 

صب ل رض اعًرؼ المكصكؼ بو كامًًزه فاالسـ المنصكب ىنا لذا ني 
اعػؿ ، ًيػكف نصػبو علػى معنػى الماعكلًػ  بك لػًس بااسػؽمف ًزد لحر مػومف أ

، أماا لذا لػـ ًػرد مػف نصػبو  الحبًثى  اان  ًزد أعن  الااسؽى كالاقدًر: أ محذكؼ
 ا على معنى الذـ.بؿ  امو ياف منصكبن ، الاعًرؼ 

ػػا فػػ  ىػػذا الصػػدد : )) ، عػػف : كسػػ لت الحلًػػؿ ، رحمػػو اهلل كلػػاؿ أًضن
ػػػػد كأاػػػػان  أحػػػػكاه ما ، فقػػػػاؿ : الرفػػػػ  علػػػػى : ىمػػػػا صػػػػاحبام أناسيػػػػي مػػػػررتي بًز

أناسػػػيما ، كالنصػػػب علػػػى : أعنًيمػػػا ، كال مػػػدح فًػػػو ت لناػػػو لػػػًس ممػػػا ًيمػػػدىح 
                                                 

 ٕٓ/ِ( المصدر ناسو باحقًؽ بدً   1)
 ٓٔ/ِ( المصدر ناسو باحقًؽ بدً   2)
 . ُُٓ-َُٓ/ِ( المصدر ناسو باحقًؽ بدً   3)
و  4) و للسػػػػًراف   ٓٔ/ِبػػػػدً  باحقًػػػػؽ  ( ياػػػػاب سػػػػًبًك ،   ّٗٗ/ِ، ك ػػػػرح ياػػػػاب سػػػػًبًك

 . ُِٖ/ِ، ك رح اللمح  البدًر   ِٔٓاليافً  ص  ك رح الكافً  نظـ
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لػـ اػرد أف احػدِّث النػاس أناؾ : ))زعـ الحلًؿ أفا نصب ىذا على  لاؿك  (ُ)بو((
، كال مػػف احاطػػب بػػ مر جيلػػكه ، كليػػنايـ علمػػكا مػػف ذلػػؾ مػػا علمػػتى ، فجعلػػو 

ا رنا ن كاعظً بن  فالف ناعؿ يذا ت لناو ال ًًرد أف كىذا  بًو بقكلو : لناا  ...من
ًحبػػر مػػف ال ًػػدرم أناػػو مػػف بنػػ  فػػالف ، كليناػػو ذيػػر ذلػػؾ افاحػػارنا كابايػػا ن((
(ِ) 

 (ّ) فنصب ))بن  فالف ، ينصب ما ًيمدىح عؿ المدح((
نصكب باعؿ مضمر باقدًر )أعن ( مكاسا يد السًراف  على االسـ ال

لنا بًنيمػا ، كمعلِّقنػا علػى مػا اسا ػيد مكال بػو نصكب على ال اـ ، أك الذـ ، مارِّ
فلػػػػػـ ًػػػػػػرد أف ًجعلػػػػػو  ػػػػػػامنا ، كليػػػػػف أراد أف ًعػػػػػػدد صػػػػػػااايـ بمرػػػػػؿ لكلػػػػػػو : ))

ػػد  (ْ) كًاسػػرىا(( كلكلػػو : ))كلػػد ًجػػكز أف انصػػب علػػى معنػػى الاعػػؿ ، كال اًر
ػػا ، كال  ػػامنا ، ممػػا ذيػػرتي لػػؾ ا ، كال ذم  بو علػػى )أعنػػ ( كىػػك فانصػػ ... مػػدحن

ارنا كال ذم ػا حػفعؿ ًظيػر ت لناػو لػـ ًػرد أيرػر مػف أف ًعرفػو بعًنػو ، كلػـ ًػرد افا
ا((  (ٓ) كال مدحن

، ىػػك يًػػر الماعػػكؿ بػػو  لذف المنصػػكب علػػى معنػػى المػػدح ، أك الػػذـٌ 
 المنصكب باقدًر )أعن (

 االمنصكب المقطػكع باليً ػ فٌ على أ ما ًدؿٌ نحلص مما مرا ذيره أفا م
كلػػًس بالاعػػؿ المقػػدر )أمػػدح( أك )أذـ(  ، منصػػكب علػػى معنػػى الػػذـ أك المػػدح

 رالر  أيمكر:

                                                 

و  باحقًؽ بدً   1)  .  ِّٗ/ِ، ك رح اليااب للسًراف   ٓٓ/ِ( يااب سًبًك
و  باحقًؽ بدً   2)  . ُٔ/ِ( يااب سًبًك
و للسًراف   3)  .   ّٕٗ/ِ(  رح يااب سًبًك
   َُْ/ِ( المصدر ناسو  4)
 َِْ/ِ( المصدر ناسو  5)
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 ىػػذا الاعػػؿ المقػػدر كاجػػب الحػػذؼ ، فٌ النحػػاة أجمعػػكا علػػى أ فٌ أكليػػا: أ
كىػػك محػذكؼ مػػف اليػالـ، فيًػػؼ  ف ًعمػؿأ ذا يػاف المػر يػػذلؾ فيًػؼ صػػ ٌ كا  

 ف ًعمؿ العدـ؟ًص  أ
ذ مػا ت لعناه بذير الاقدًر الػذم أكجبػكه اليالـ ال ًساقًـ م فٌ كالران : أ
مف باهلل كالمكفكف بعيدىـ كأمػدح الصػابًرف؟ كمػا ف لمى  البرا  معنى لكلنا: كليفٌ 

معنى لكلنا: ليف الراسحكف ف  العلـ منيـ كالمومنكف كأمدح المقًمػًف الصػالة 
 ذـش أ كالمواػػػكف الزيػػػاة اكلحػػػؾ سػػػنواًيـ اجػػػرا عظًمػػػا؟ كمػػػا معنػػػى لكلنػػػا: كامرأاػػػو

 حمال  الحطب ف  جًدىا حبؿ مف مسد؟
 النحاة لد صرحكا بالنصب على المدح كالذـ. فٌ كالرالث: أ

ف اعربػػكا النعػػت المقطػػكع للػػى النصػػب ، كا   النحػػاة فٌ كالجػػدًر بالػػذير أ
ػػٌنػػر، ذيػػركا أ بػػو باعػػؿ مقػػدا ماعػػكالن  كه ما و نعػػت اػػاب  لمػػا لبلػػو فػػ  المعنػػى حاػػى سى
ػػػنعانػػػ ػػػ اذف نعانػػػا ، فلًعػػػرب لا مقطكعن ػػػمقطكعن كه ، كىػػػذا ىػػػك اإلعػػػراب ما ا يمػػػا سى

قػػػاؿ اليػػػالـ ناسػػػو فػػػ  المعطػػػكؼ المقطػػػكع للػػػى  المطػػػابؽ للمعنػػػى كالمػػػراد ، ًك
 النصب.

يكه نػكا سػبب ىػذا القطػ  كسػكا النحػاة لػد بًا  فٌ ل كال ًيكف رمػ  ل ػياؿ ت
ادة ف  المدح أك الذـ.ب نٌ   و جا  ًز

ف ًعد أ ما لبلو، فحؽا ااب  لً المقطكع باليً   فا ـ ااصًلو أابًف مما اقدا 
 ا.مف الاكاب  بحالؼ المقطكع نحكً  

ًحامؿ فًيا القط  النحكم كالباليػ  كىػ  لكلػو  ً لاليًرـ  القرلفكف  
ػػػػػػفى ) اعػػػػػػالى: ػػػػػػداؽى كىأىييػػػػػػف مِّ ػػػػػػؿو لىًرًػػػػػػبو فى ىصا ٍراىنًػػػػػػ  ًللىػػػػػػى أىجى فىًىقيػػػػػػكؿى رىبِّ لىػػػػػػٍكال أىحا

اًلًحًفى   {َُ نافقكف:(}الم الصا
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( بالجـز يًر ابف محًصف كأب  عمرك   لرا  المصار )كأيفٍ امٌ لرأ ع 
 (ُ) كالحسف كمجاىد

ا علػػى مػػا بعػػد الاػػا  كىػػ  لػػرا ة محالاػػ  للسػػكاد رئ بالنصػػب عطانػػكلػػ 
 (ِ)   الذم لامت بو الحجٌ 

ػكمف لرأ بالجـز جعلو عطان   و لػك لػـ ًيػف ٌنػل (ّ) (ؽى دا ا على محؿ )ف صا
ػػ اب الامنػػ ، كلػػكم الحمػػؿ علػػى المكضػػ  لعػػدـ علػػى جػػك (ْ) االاػػا  ليػػاف مجزكمن

 (ٓ) ا على لاظ )ف صدؽ(.ظيكر اإلعراب فًو، كمف نصبو جعلو معطكفن 
( كال  مكل  جكاب الامن  الذم ىػك مكلػ  ؽى دا صا الاعؿ )ف  فٌ كالحقًق  أ 

، لينػػو سػػبؽ باػػا  السػػببً  لٌنػػ ػػد أجػػـز ف ًيػػكف بيػػذا المعنػػى ت لػػذلؾ يلػػب و أيًر
ػد م ػػاري  ٌنػيػٍف( فلػـ ًنصػب ت لكأأٌمػا الاعػؿ )معنػى الجػكاب فنيصػب،  و مػا أيًر

ػػد اف ًيػػكف جػػكاب ا، كجػػـز لنػػو مػػا لبلػػو فػػ  معنػػى الاػػا  فػػانقط  عنػػو نحكً ػػ أيًر
 مف معنى السببً . الامن  مجردنا

ميف أ ػ لكلػو اعػالى: )ف فٌ أذلػؾ ت  اف ًيكف ىذا القطػ  باليً ػًك ( ؽى دا صا
ٍلنىػػاييـ مِّػف لىٍبػػًؿ أىف ًىػػٍ ًا ى كى )جػا  فػػ  سػًاؽ اإلناػػاؽ لػاؿ اعػػالى:  زى أىنًاقيػكا ًمػػف ماػا رى

ػػػفى  ػػػداؽى كىأىييػػػف مِّ ػػػؿو لىًرًػػػبو فى ىصا ٍراىنًػػػ  ًللىػػػى أىجى ػػػٍكتي فىًىقيػػػكؿى رىبِّ لىػػػٍكال أىحا ـي اٍلمى ػػػدىيي أىحى
اًلًحًفى   {َُ(}المنافقكف:  الصا

و سػػبب دحكلػػو النػػار يػػاف بحلػػو فنٌنػػ فٌ فحػػًف ًػػرل العبػػد ًػػـك القًامػػ  أ
ػا أيػاف مػف المالحػـ أ لذلؾ ى أف ًعكد للى الدنًا مف أجؿ أف ًناؽ تامنٌ ً ف ًضن

                                                 

 . ُُٗ-ُُٖ/ِٖ( جام  البًاف  1)
 . ُُّ/ُٖ، كالجام  لحياـ القرلف  ّْٗ-ّْٖ/ّ( لعراب القرلف للنحاس  2)
، كالي ػػػػػػػػػاؼ  ّٕٕ/ِ، كم ػػػػػػػػػيؿ لعػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػرلف  ُُُ/ْ،  ّّٗ/ِ( المقاضػػػػػػػػب  3)

ْ/ْْٓ . 
 .  ُُّ/ُٖ( الجام  لحياـ القرأف  4)
 . ُْْ/ِ( البًاف ف  يًرب لعراب القرلف  5)
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( فالصػالح  مِّػفى  فقػاؿ )كىأىييػف ا كأعـٌ جزمن   دٌ ز ىذا المعنى بامف  أًعزِّ  ػاًلًحًفى الصا
الحريػ  الػذم ىػك  ( عػف الحريػ ، كلطػ ي يػفٍ أالاعػؿ )ك  مػف اإلناػاؽ ، فقطػ ى  أعـش 

  ىػػ  النصػػب، فيػػاف الجػػـز لا يًػػد المعنػػى مػػف حريػػ  الااحػػ  الاػػ  ػػدٌ الجػػـز أ
عمامو ال لمحالااػو كعػدـ العطػؼ علًػو، فًيػكف القطػ  باليً ػ ا كلػًس السابؽ كا 

 ا.نحكً  
كره )كيذلؾ لكلو اعالى:  ا، ا باليً ػجػاز جعػؿ الرفػ  فًػو لطعنػ (ًعًفه  كىحي

 ا.ا نحكً  يما جاز ف  المكضكع السابؽ جعلو لطعن 
الحػكر العػػًف لػًس ممػا ًطػػاؼ    يػاف لفٌ الرفػ فٌ ، أكلػد لًػؿ، يمػا مػػرٌ 

الااييػػ   فٌ لًػػؿ بػػ علػػى ىػػذا الاع دا عطاػػو علػػى الحمػػر، كلػػد ري  ، فػػال ًصػػ ش بيػػفا 
اتٍ اى طً كعي  تٍ را جي   بػالحمر، كلػد الٌ ت لذ ال ًطػاؼ لمما ال ًطػاؼ بيػا  ، كى  أًضن

الرفػ  فػ  ىػذه  ذير ىنا ما لػد ًسػاعد علػى لًضػاح سػرٌ كجدت مف الااحدة أف أ
 اآلً .

حػػًف ينػػت أيدرِّس مػػادة الاربًػػ  اإلسػػالمً  فػػ  معيػػد لعػػداد المعلمػػات 
ـى ًسػػاحدـ  سػػ لان  طالبػػ ، كلػػد بػػدٍت علػػى كجييػػا مالمػػ  ال ضػػب كالسػػى: ًلػػ

ػالرجاؿ داحمن  ػا المػرأة مااعن  دي ًعػالقػرلف اليػًرـ حػًف ًى  فٌ ا ل ػيكاايـ؟ حاػى لا رحًصن
 ىـ بالحكر العًف.المومنًف بنعًـ الجن  ًعدي 

ر يًػػؼ يػػاف جػػكاب  ليػػا كلاحػػذ، كلػػد ًجػػاب عػػف ىػػذا السػػواؿ اػػذيٌ كلػػـ أ
ػػ بػػ فٌ   كربًػػ  تا ل ػػيكات الرجػػؿ ىػػك الػػنظـ العلمانًػػ  كالالػػذم جعػػؿ المػػراة مااعن
نايا كمااانيا للرجاؿ فػ  كسػاحؿ نٌ ل يا ى  الا  دعايا للى الابرج كالى لبدا  ًز

  العاٌػػػسػػػالـ الػػػذم فػػػرض علًيػػػا ـ المحالاػػػ  كفػػػ  يػػػؿ ميػػػاف، كلػػػًس اإلاإلعػػػال
نايػػا ل ا ىػػك سػػالـ، كبمػػاإل  لزكجيػػا ، يمػػا أفٌ الٌ كالحجػػاب كأمرىػػا أف ال ابػػدم ًز

ػػػمربػػػت فػػػ  ا ػػػًرعااو كاكجًيااػػػو ، يمػػػا جعػػػؿ المػػػرأ ا لزكجيػػػا فقػػػد جعػػػؿ ة مااعن
 لآلحر. ا لزكجاو ، فيؿ منيما مااعه الرجؿ مااعن 
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ف ايػػكف ىػػذه ىػػ  اإلجابػػ  ناسػػيا فًمػػا ًاعلػػؽ بػػالحكر كيػػذلؾ ًميػػف أ
ػػناػػالعػػًف ب  ػػو يمػػا جعػػؿ الحػػكر مااعن ا ا للرجػػؿ فػػ  الجنػػ  فقػػد جعػػؿ الرجػػؿ مااعن

 .ليفا 
بًد أنن  فًما بعد اػذيرتي حقًقػ  أىػـ ممػا مػرا ذيػره ، عسػى أف ايػكف  

 د بيػػفا ًصػػالحػػكر العػػًف حًرمػػا ذييػػرفى فػػ  القػػرلف اليػػًرـ مػػا لي  صػػحًح ، ىػػ  أفٌ 
ى كأيـر عند اهلل مػف أف أسم ، فيفا  نسا  الدنًا المومنات اللكاا  ًدحلف الجن 

 ف  ىذا السػًاؽ ت كالػدلًؿ علػى يرفى االٌ ، كالحكر ما ذي  ًذيرفى ف  سًاؽ المااع
ـٍ كىال )بقكلو اعالى:  ذلؾ كصايفا  ـٍ ًىٍطًمػٍرييفا ًلنػسه لىػٍبلىيي ًفًًيفا لىاًصرىاتي الطاٍرًؼ لىػ

ػػافٌّ  ؿ مػػف رجػػؿ مػػف اإلنػػس أك رجػػ مػػف لبػػؿي  أم: لػػـ ًجػػامعيفا  {ٔٓرحمف:(}الجى
 فى مف كلد لدـ كال مف أىؿ الدنًا.سٍ ذلؾ أنيف لى  ت الجفٌ 

اكالدلًؿ على ذلؾ    (أىن ىػٍ نىاىيفا ًلن ىػا ن  بقكلػو اعػالى: )ًلناػا كصايفا  أًضن
ػػػد ذلػػػؾ ّٓ]الكالعػػػ : ًو ػػػو الارمػػػذم: "عػػػف أ[ ًك سػػػلم  ....  ِـّ الحػػػدًث الػػػذم ًرًك

ًف؟ لػاؿ بػؿ نسػا  الػدنًا ، نسا  الدنًا أفضؿ أـ الحكر العػ ًا رسكؿ اهلل: للت 
ًػا رسػكؿ اهلل،  : للػت ر العػًف ياضػؿ الظيػار علػى البطانػ  ،أفضؿ مف الحػك 
ـى ذلؾ؟ لاؿ اهلل عػز كجػؿ .. كفػ  حػدًث  كعبػادايفٌ  كصػًاميفٌ  : بصالايفٌ  ًكًب

ؿ أالصكر  )صلى اهلل علًو كسلـ( ًقكؿ فًدحؿ الرجؿ منيـ  رسكؿ اهلل فٌ الطًك
اًف مػف كلػد لدـ ليمػا فضػؿ علػى ن ئ اهلل كرنعلى رناًف كسبعًف زكج  مما ً

 (ُ)اهلل ف  الدنًا"  ن   اهلل بعبادايفٌ مف أ
النػاس  فا لا  كرد فًيا ال اىد الاػ  بًنػٍت أكىذا ما ًاض  ف  السكرة ا

  ؼ: صناًف ف  الجن  كصنؼ ف  النار.صناف  اآلحرة على رالر  أ
ػػػػا رى ) : لػػػػاؿ اهلل اعػػػػالى         يينػػػػايـٍ أىٍزكىاجن ػػػػا ٕالرىػػػػ ن }كى نىػػػػً  مى ًٍمى ابي اٍلمى { فى ىٍصػػػػحى

نىً  } ًٍمى ابي اٍلمى ً  }ٖأىٍصحى ٍ ػ ىمى ابي اٍلمى ػا أىٍصػحى ً  مى ٍ ػ ىمى ابي اٍلمى { كىالساػاًبقيكفى ٗ{ كىأىٍصحى

                                                 

 . ِِٗ-ُِٗ/ْف يرًر( ااسًر القرلف العظًـ الب 1)
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نااًت الناًعػًـً }ُُ{ أيٍكلىًحؾى اٍلميقىرابيكفى }َُالسااًبقيكفى } ًلػًفى ُِ{ ًف  جى { ريلاػ ه مِّػفى الكا
ػػػفى الًحػػػًرًفى }{ كى ُّ} ػػػكنى و }ُْلىًلًػػػؿه مِّ رو ماٍكضي لىػػػى سيػػػري لىًٍيىػػػا ُٓ{ عى { ميااًيحًػػػًفى عى

لاػديكفى }ُٔمياىقىاًبًلًفى } ـٍ ًكٍلػدىافه مشحى ًي لىًٍ يىػٍ سو ُٕ{ @ًىطيكؼي عى { بًػ ىٍيكىابو كىأىبىػاًرًؽى كى
ًعػػػًفو } ػػف ما ٍنيىػػػا كىال ًينًزفيػػكفى }ُٖمِّ ػػػداعيكفى عى فىاُٗ{ ال ًيصى كفى { كى ًاػػػري ػػػا ًىاىحى ًييىػػػ و مِّما

لىٍحـً طىًٍرو مِّماا ًىٍ اىييكفى }َِ} كره ًعًفه }ُِ{ كى ٍينيكًف ِِ{ كىحي { يى ىٍمرىاًؿ اللشٍوليًو اٍلمى
زىا  ًبمىا يىانيكا ًىٍعمىليكفى ِّ}  [.ِْ-ٕلكالع : }ا ({ جى

ـش  فا كمما ىك معركؼ ف  الل   أ  نارنػذيػكرن  يؿ جم  ًضػ  ر عنػوعباػا ًي ا كا 
نيػكا)، فاذا لػاؿ اعػالى:  ف  العربً  بصً   الاذيًر }الاحػًرـ:  (ًىػا أىًشيىػا الاػًذًفى لمى

. كا   {ٖ ػػلِّ  ) : سػػبحانو،ذا لػػاؿ فػػالمراد الػػذًف لمنػػكا كاللػػكاا  لمػػفا ىيػػكى الاػػًذم ًيصى
ػػػافى بًػػػاٍلمي  يى ػػػاًت ًللىػػػى النشػػػكًر كى ػػػفى الظشليمى ييـ مِّ مىالًحيىايػػػوي ًلًيٍحػػػًرجى ـٍ كى ًٍيي لىػػػ ػػػاعى  ٍوًمًنًفى رىًحًمن

ػػػػػا {ّْحػػػػػزاب: (}ال ػػػػػفػػػػػالمراد أًضن ا، فقكلػػػػػو اعػػػػػالى: : كيػػػػػاف بالمومنػػػػػات رحًمن
( لي كىالساػػػػػاًبقيكفى ) د بػػػػػو السػػػػػابقكف مػػػػػف المػػػػػومنًف كالسػػػػػابقات مػػػػػف ًصػػػػػالساػػػػػاًبقيكفى

ـش المومنػػات، فيػػػذه الرلٌػػ علػػػى سػػرر منسػػػكج  مايحػػػًف كمايحػػات الجنسػػًف    اضػػػ
،  كس الحمػر كالااييػ  كلحػـ الطًػر كالحػكر العػًفيػو كليػفا ـ ليػـ قػدا بالذىب، ًي 

علفى مااعن  ا ااما  بو السابقات مف نسا  الدنًا، يما ًاما  بيػفا فالحكر العًف جي
 السابقكف مف الرجاؿ.

ػزىا   ػا كالػكاك فػ  لكلػو اعػالى: )جى ( ضػمًر ًعػكد علػى  يىػانيكا ًبمى ليػكفى ًىٍعمى
أم: ًعػػػػكد علػػػػى الػػػػذًف يػػػػانكا ًعملػػػػكف  (الساػػػػاًبقيكفى كىالساػػػػاًبقيكفى )لكلػػػػو اعػػػػالى: )

يـ جػػػػكزكا علػػػػى أعمػػػػاليـ نٌ ، بػػػػ  الصػػػػالحات فػػػػ  الػػػػدنًا مػػػػف الرجػػػػاؿ كالنسػػػػا 
الصػػػالح ، كال ًعػػػكد، يمػػػا ىػػػك كاضػػػ  مػػػف السػػػًاؽ، علػػػى الحػػػكر العػػػًف ، بػػػؿ 

ـ للى ىوال  السابقًف قدا   بيف مف ضمف الجزا  الذم ًي الاماٌ  عؿى الحكر العًف جي 
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ىػػؿ أ فا ت العػػامالت ، كلػػد جػػا  فػػ  الحػػدًث أف كالمومنػػامػػف المػػومنًف العػػاملً
 (ُ)الجن  ملكؾ فًيا

رجػػؿ ًػدحؿ الجنػ  ملػػؾ ًجلػس بجنػب زكجاػػو المليػ ، كيػػ فا  فيػ ٌف يػؿش  
واى بػالحكر العػًف يؿ امراة ادحؿ الجن  ملي  جالس  بجنػب زكجيػا الملػؾ، كًيػ

ًاماػػ  بسػػماع  فا أماميمػػا كبػػًف أًػػدًيما، كيالىمػػا ًنظػػر الػػًي ًفٌ كً نِّػػ ًرلصػػفى 
 .كألكاف رًابيفا  كبالنظر للى جماؿ كجكىيفا  كم اىدة رلصاايفا  يناحيفا 
فاذا اصكرنا ىػذا الم ػيد مػف م ػاىد الجنػ  ال ًيػكف بعػد ذلػؾ عطػؼ  

بنػ مما ًطاؼ بيف أمرنا الحكر العًف على يوكس الحمر كجعليفا  ا، بػؿ ىػذا يًر
طػكؼ يقػرا ة الرفػ  كالمعنػى: "ًك ما لًؿ بو فػ  لػرا ة الجػر كىػ  لػرا ة ماػكاارة

 (ِ) علًيـ الكلداف بالحكر العًف

فػػػػػ  المكضػػػػػكع السػػػػػابؽ جعػػػػػؿ المرفػػػػػكع فػػػػػ  لكلػػػػػ  اعػػػػػالى:  كلػػػػػد مػػػػػرٌ  
( مقطكعا نحكً   كرهًعًفه لحبػر محػذكؼ، كالاقػدًر: كليػـ حػكر  ا بنعرابو مباػدأ)كىحي

كع بريـ و جاز عدـ الحذ بيذا اإلعراب كالاقدًر، بنعراب ىذا المرفلينا  ، عًف
ابػ  المعطػكؼ علًػو مػف حًػث اللاػظ ،  ا على أيكاب، كلـ ًجػرا رفعو معطكفن  ًك
ػالحػكر العػًف ، كا   فا ا لػو ممػا لبلػو، ذلػؾ أبؿ رف  امًًزن  علػفى مااعن ا ا معطكفنػف جي

حػاؿ أىػؿ  ذكات أركاح كم ػاعر كعكاطػؼ حػاليفا  يػفا نا على مااع الحمػر بًػد أ
ا كالقطػ  باليً ػ ا ل ػانيفا ف  ىذا الرف  رفعنػ الجن  مف نسا  الدنًا، فًيكف السرٌ 

 ا.ال نحكً  
ػػػالليػػػـ اناعنػػػا بمػػػا علمانػػػا كعلِّ  ا، الليػػػـ اىػػػدنا منػػػا مػػػا ًناعنػػػا كزدنػػػا علمن

 لمًف. ا نس لؾ اليدل كالسداد، الليـا كسددنا، الليـ لنا 
 
 

                                                 

 . ُِٔ-ُِْ( حادم الركاح للى بالد الفراح ص  1)
 . ِٕٖ/ْ( ااسًر القرلف العظًـ البف يرًر  2)



- 81 - 

 

( و خواتها   إعرابه بين المفعولية والحالية/ المنصوب الثاني لة)لنَّ
 : قدمةم

( كأحكاايػػػا ماعػػػكؿ بػػػو كلػػػًس ػـ النحػػػاة أفا المنصػػػكب الرػػػان  لػػعػػز  )ظفا
ىػذا بػاب الااعػؿ الػذم ًاعػداه فعلػو  للػى ماعػكلًف ، لاؿ سًبكًو : ))،  الن حا

 كلػػػػًس لػػػػؾ أٍف اقاصػػػػر علػػػػى أحػػػػد الماعػػػػكلًف دكف اآلحػػػػر ، كذلػػػػؾ لكلػػػػؾ :
 ...رأل ب عبد اهلل ًزدنا بيػرنا ، كظػفا عمػرك حالػدنا أبػاؾ ، كمرػؿ ذلػؾ : سً حى 

نٌ  مػا أردتى ؾ لنٌ ما منعؾ أٍف اقاصر علػى أحػد الماعػكلًف ىػا ىنػا أٌنػككجد : كا 
 ...أك  ػػي ا ، ابػًف مػا اسػاقر عنػدؾ مػف حػاؿ الماعػكؿ الكؿ ًقًننػا يػاف  أف
 (ُ) أك  ي ا((، ما ذيرتى ظننت كنحكه ت لاجعؿ حبر الماعكؿ ًقًننا فننٌ 

بكا للػى الاػرا  كاليػكفًًف كلػد نسػ (ِ)كىذا ىك مذىب النحاة البصًرًف  
 (ّ) أفا ىذا المنصكب نصب على الحاؿ

كمػذىبيـ حػالؼ مػػا نيسػب للػػًيـ ، فقػد جعػؿ الاػػرا  المنصػكب الرػػان   
، لػػػاؿ فػػػ  لكلػػػو حبػػػرنا ال حػػػاالن (ْ)للاعػػػؿ )احػػػذ( الػػػذم ىػػػك مػػػف أحػػػكات )ظػػػٌف( 

لك {))فُٖاعالى : )ما ياف ًنب   لنا أٍف ناحذ مف دكنؾ مف أكلًا (}الارلاف : 

                                                 

و ُ)  . ٕٔ/ُ( يااب سًبًك

، ِّّ، كالماصػػػؿ فػػػ  علػػػـ العربًػػػ  للزمح ػػػرم ص  ٓٗ/ّ( ًنظػػػر : المقضػػػب للمبػػػرد ِ)
كحا ػػػً  الصػػػباف  ، ّٕٓ/ُ، كىمػػػ  اليكامػػ  للسػػػًكط  ُٕٕص  كالمقػػرب البػػػف عصػػػاكر
 . ِٔ/ِعلى  رح ال مكن  

،  ْٕٓ/ُ،كىمػػػػ  اليكامػػػػ   ُِّ-َّٕ/ِ( ًنظػػػػر : اإلنصػػػػاؼ فػػػػ  مسػػػػاحؿ الحػػػػالؼ ّ)
 . ُُٖ/ِك رح الاصًر  على الاكضً  

 . ِْٗ/ُ( ًنظر :  رح ابف عقًؿ ْ)
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مػا اػدحؿ )ًمػٍف( لفا العػرب لنٌ ... لـ ايػف فػ  )الكلًػا ()ًمٍف( يػاف كجينػا جًػدنا 
 (ُ)ف  السما  ال ف  الحبار(( 

ػػا رعلػػب فقػػد لػػاؿ فػػ  اآلًػػ  ناسػػيا : )))ًمػػٍف( اػػدحؿ فػػ  الجحػػد علػػى  أما
كمػف لػاؿ : أٍف ناحػذ رػـ أدحليػا ... النيرة ف  االباػدا  كال اػدحؿ فػ  المعػارؼ 

رانًنػػا  فقػػد جعػػؿ المنصػػكب الرػػان  ماعػػكالن  (ِ) ؿ الرػػان  فيػػك لبػػً ((علػػى الماعػػك 
 على مذىب البصًرًف .

كلػاؿ أبػك بيػر بػػف النبػارم فػ  لعػراب ال ػػطر الرػان  مػف بًػت امػػرئ 
كحبػػػػر )أرل( مػػػػا عػػػػاد مػػػػف لٍف أرل عنػػػػؾ ال كاًػػػػ  انجلػػػػ  : )) القػػػػًس  : كمػػػػا

صػػػػطا  كلػػػػاؿ فػػػػ  بًػػػػت عناػػػػرة : أرل المػػػػكت ًعاػػػػاـ اليػػػػ (ّ) جلػػػػ ((نا : راـ ًك
كيػػػذلؾ  (ْ))))المػػكت( منصػػػكب بػػػػ)أرل( كحبػػر )أرل( مػػػا عػػػاد مػػف )ًعاػػػاـ((( 

 .(ٓ)جعؿ منصكبى  )زعـ( اسمىا كحبرنا
لفا جعػػؿ الحػػاؿ حبػػرنا ال ل ػػياؿ فًػػو ، كلػػد ًحصػػؿ ت لفا يلًيمػػا مػػف 

ػػا لعػػراب الحػػاؿ ماعػػكالن حًػػث المعنػػى كالصػػؿ مػػف كاد  ،  فػػال ًصػػ ٌ  كاحػػد ، أما
 ًو البصًركف فًما اقدـ ذيره باطؿ بالدل  اآلاً  :كما أجم  عل

ىذا الػدلًؿ  الدليل األول : الحال والمفعول به بين المفل والمعنل :  
لػػاؿ أبػػػك البريػػات بػػػف فقػػػد البصػػًرًف علػػػى اليػػكفًًف ،  مػػا اضػػػمنو ردٌ مناػػزع م

النبػػارم : ))ذىػػب اليكفًػػكف للػػى أفا حبػػر )يػػاف( كالماعػػكؿ الرػػان  لػػػ)ظننت( 
علػػػى الحػػػاؿ ، كذىػػػب البصػػػًركف للػػػى أفا نصػػػبيما نصػػػب الماعػػػكؿ ال نصػػػب 

                                                 

 . ُِٔ/ِ( معان  القرلف ُ)

 . َُِ-َُُ/ُ( مجالس رعلب ِ)

 . ّٓ(  رح القصاحد السب  الطكاؿ ص ّ)

 . . َُِ-ََِ( المصدر ناسو ص ْ)

 .ِْٓ( ًنظر : المصدر ناسو ص ٓ)
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ػػا اليكفًػػكف فػػاحاجكا بػػ ف لػػالكا : فنناػػا مػػا كجػػدنا فعػػالن ًنصػػب علػػى الحػػ اؿ ، أما
الحاؿ فياف حملو علًو أكلى  ت كلناو ًحسف  ماعكالن ىك الااعؿ ف  المعنى لالٌ 

ػد فػ  حػاؿ يػذا  ، كيػذلؾ ًحسػف أً ػدنا أٍف ًقاؿ فًػو : يػاف ًز ػا فػ  ظننػتي ًز ضن
علػى الحػاؿ ، لػالكا : علػى أناػو نصػب  لاحمنا : ظننتي ًزدنا ف  حػاؿ يػذا ت فػدؿٌ 

ًقاؿ : لناو لك ياف نصبنا على الحاؿ لما جاز أٍف ًقػ  معرفػ  فػ   كال ًجكز أف
علػى  ، كالحػاؿ ال ايػكف معرفػ نحك : ياف ًزد أحػاؾ ، كظننػتي عمػرنا يالمػؾ 

يػػدؾ  ...ف رسػػليا العػػراؾ  :  فػػ  لػػكليـ أناػػو لػػد جػػا ت الحػػاؿ معرفػػ كطلبػػت جى
ػػا البصػػًركف فػػاحاجكا بػػ ف كطالاػػؾ ، كرجػػ  عػػكدىه علػػى بدحػػو لػػالكا : لنامػػا  ، كأما

للنػػػػا : لفا نصػػػػبيما نصػػػػب الماعػػػػكؿ ال علػػػػى الحػػػػاؿ لنايمػػػػا ًقعػػػػاف فػػػػ  نحػػػػك 
ػا : ظننايػو لًٌػ ...اىـ لكليـ : ينٌ   كاالن لضػماحر ال اقػ  أحػاه ، كاكيذلؾ لػالكا أًضن

ـى  ركط الحاؿ فًيما ، فكجب أٍف ًناصػبا نصػب الماعػكؿ  ... أماػا بحاؿ ، فىعيًد
ػد فػ  حػاؿ يػذا  الجكاب عف يلمات اليكفًًف ... لناو ًحسػف أٍف ًقػاؿ : يػاف ًز

ػدنا فػ  حػاؿ يػذا ، اػدؿ علػى  ػا ، ظننػت ًز ػدنا لاحمن ، كيذلؾ ًحسف ف  ظننتي ًز
ا ًػػدؿ علػػى الحػػاؿ مػػ  كجػػكد  ػػركط أفا نصػػبيما نصػػب الحػػاؿ ، للنػػا ىػػذا لنامػػ

ا ا  بعد اماـ اليالـ ، كلـ  جد ذلؾ ت لفا مف  ركط الحاؿ أفالحاؿ ، كلـ ًك 
ػػػػا فػػػػ  الماعػػػػكؿ الرػػػػان   ...ًكجػػػػد ذلػػػػؾ فػػػػ  )يػػػػاف( النالصػػػػ   كلػػػػـ ًكجػػػػد أًضن

( الاػػػ  بمعنػػػى الظػػػف  ايػػػكف لالا نيػػػرة ،  ... كيػػػذلؾ مػػػف  ػػػركطيا أالٌ لػػػػ)ظننتي
، كلػك يانػا حػاالن لران  لػ)ظننت( معرف  اف( ، كالماعكؿ كيرًرنا ما ًق  حبر )يا

ًقعػػػا لالا نيػػػرة ت فلمػػػا جػػػاز أٍف ًقعػػػا معرفػػػ  دؿ علػػػى أنايمػػػا لًسػػػا  لمػػػا جػػػازا أف
 .(ُ) بحاؿ((

كلد امسؾ البصًركف بيذه الحجم اللاظًػ  كراحػكا ًاناللكنيػا فػ  ياػب 
رػػػان  منصػػػكب ا  للػػػى أفا الكذىػػػب الاػػػرٌ حػػػك ، جػػػا  فػػػ   ػػػرح الاصػػػًر  : ))الن

                                                 

 .ُِّ-َّٕ/ِ،  ُُٗ( اإلنصاؼ ف  مساحؿ الحالؼ ـ ُ)
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الا ػػػػبو بالحػػػػاؿ ت مسػػػػادالن بكلكعػػػػو جملػػػػ  كظرفنػػػػا كجػػػػار ا كمجػػػػركرنا ، كعػػػػكرض 
 .(ُ) اليالـ بدكنو(( و ال ًاـٌ بكلكعو معرف  كضمًرنا كجامدنا ، كب نٌ 

بيػػػا البصػػػًركف علػػػى مػػػا  نسػػػانام ممػػػا اقػػػدـ ذيػػػره أفا الحجػػػم الاػػػ  ردٌ 
 نسبكه للى اليكفًًف ى  :

 ( كأحكاايا ًق  مكل  العمدة .يكف المنصكب الران  لػ)ظفا -ُ
 نيرة . كمف  ركط الحاؿ أٍف ال ايكف لالٌ مجًحو معرف  ، -ِ
 مجًحو جامدنا ، كمف  ركط الحاؿ أٍف ايكف م اق  .-ّ

كىذه الحجم جمًعيا لاظً  بحاػ  ، ىػذا مػف جيػ  ، كمػف جيػ  أحػرل 
ـز يكنيػا فًػو ، أناو ال ًلـز كجكدىا ف  المنصكب الران  أناو ماعكؿ بو ، كال ًل

،  ا  كاليكفًػكف ، يمػا نسػبٍت للػًيـأناو لًس بحاؿ ، أماا الحجم الا  ذيرىا الارٌ 
نصػكب الرػان  أناػو حػاؿ ال ًلـز مف كجكدىا ف  الم حجم معنكً  ، أم : في 

 ماعكؿ .
( كأحكاايػػػ ا لػػػًس فقػػػد اسػػػادؿ البصػػػًركف بػػػ فا المنصػػػكب الرػػػان  لػػػػ)ظفا

ؿ بػو ، كال ًيػكف  ػ   رنا كاسػمنا جامػدنا يػالماعك : ))بكلكعو معرف  كضػمً حاالن 
 .(ِ) ((مف ذلؾ حاالن 

مصػػطاى ، أًاػػد الػػدياكر ا علػػى ىػػذه الحجػػم اللاظًػػ  المحالقػػ  كاعامػػادن 
كالػػدياكر فاضػػؿ السػػامراح  بقػػكة مػػذىب  (ّ)لبػػراىًـ السػػامراح  جػػكاد ، كالػػدياكر

 .(ْ)البصًرًف 

                                                 

نظر ىم  اليكام   ُُٖ/ِ(  رح الاصًر  على الاكضً  ُ)  . ْٕٓ/ُ، ًك

 . ْٕٓ/ُ( ىم  اليكام  ِ)

 .ُٕٔ-ُِٔص ( ًنظر ، الدراسات الل ًك  ف  العراؽ ، للقزاز ّ)

 ٓ/ِ( ًنظر : معان  النحك ْ)
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ط  : ))كال ًيػػكف عػػف لسػػاف السػػًك لفا لػػكؿ البصػػًرًف ، كمػػف اػػبعيـ 
بالمعنى ت فالحاؿ يمػا  باطؿ بالنقؿ لبؿ أٍف ًيكف باطالن  ((    مف ذلؾ حاالن 

ػا معرفػػ  كجامػدة ، نحػػك ًىػا أىًشيىػػا ) لكلػو اعػػالى : اػ ا  م ػػاق  كنيػرة ، اػػ ا  أًضن
ًمًعنا كٍا جى كٍا ريبىػػاتو أىًك انًاػػري ـٍ فىػػانًاري يي ػػذيكٍا ًحػػٍذرى نيػػكٍا حي  كلكلػػو {ُٕ(}النسػػا  : الاػػًذًفى لمى

ػػػػرنا )اعػػػالى :  راػػػػؿى لىيىػػػػا بى ى نىػػػػا فىاىمى كحى ػػػػٍلنىا ًللىًٍيىػػػػا ري ابنػػػػا فى ىٍرسى ـٍ ًحجى ػػػػذىٍت ًمػػػػف ديكًنًيػػػػ فىاااحى
ديكٍا لىالا ) : اعػالىكلكلػو  {ُٕمػًرـ : (}سىًكً ا ـى فىسىػجى ديكٍا آلدى ٍذ ليٍلنىػا ًلٍلمىآلًحيىػً  اٍسػجي كىاً 

لىٍقػ ػٍف حى دي ًلمى لىالىػٍت ًىػا ) : كلكلػو اعػالى {ُٔسػرا  :  (}اإلتى ًطًننػاًلٍبًلًسى لىاؿى أىأىٍسجي
ًجًػػبه  ا ًلفا ىىػػػذىا لى ىػػٍ  ه عى ػػًٍحن ػػكزه كىىىػػػذىا بىٍعًلػػ   ى لىاىػػى أىأىًلػػدي كىأىنىػػٍا عىجي ًٍ  {ِٕ}ىػػكد :(كى

يدم كطالا  ، كيلماو فاه للى ف ا ، كرجػ   كنحك : أرسليا الًعراؾ ، كطلباو جى
ػد كحػده ، كمػررت عكدىه على بدحو ، كجا  القػكـ  لٌضػيـ بقضًضػيـ ، كجػا  ًز

علماػػو الحسػػاب بابنػػا  : بػػالقكـ رالرػػاىيـ ، كأربعػػاىيـ ، للػػى الع ػػرة ، كنحػػك لكلػػؾ
كنحك : ىذه جباؾ حػزنا ،  (ُ) كحلؽ اهلل الزراف  ًدًيا أطكؿ مف رجلًيا... بابنا 

بطى ، كحاامؾ حدًدنا ، كمررتي بًزد أيحؿى ، كاارلكا أًادم سب  ، كجا ت بو سػ
 . (ِ)كىذا ما صرح بو النحاة العظاـ كلقًاو أسكدى ، 

و علػػى ىػػذه الحقًقػػ  ، فقػػد لػػاؿ ًػػس الحمصػػ  : كمػػف النحػػاة مػػف نٌبػػ 
))كلكلػػو : كعػػكرض بكلكعػػو معرفػػ  كضػػمًرنا الػػخ ال حاجػػ  بقكلػػو ضػػمًرنا بعػػد 
ػػا  لكلػػو معرفػػ  ، رػػـ الحػػاؿ لػػد اػػ ا  معرفػػ  كجامػػدة يرًػػرنا ، بػػؿ أجػػاز ذلػػؾ لًاسن

كنس ، فلعؿ الارا  كافقيـ على ذلؾ((جماع  م  .(ّ) نيـ الب دادًكف ًك

                                                 

، كالمقػػرب البػػف عصػػاكر  ِْٔ-ِِٔ/ِ( ًنظػػر :  ػػرح الاسػػيًؿ للمػػرادم البػػف مالػػؾ ُ)
 .  ّّٕ-ّّْ/ِ، كارا اؼ الضرب لب  حًاف الندلس   ُِٗ-ُِٖص 

،  ٖٗٓ/ ِ، ك ػػػػرح الاصػػػػًر  علػػػػى الاكضػػػػً  ِٖٗ-ِّٗ/ِ( ًنظػػػر : ىمػػػػ  اليكامػػػػ  ِ)
ْٓٗ  ،ٖٓٗ ،َُٔ ،ُّٔ  ،ُٖٔ . 

 . ُْٖ/ِا ً  ًس الحمص  بيامش  رح الاصًر  ( حّ)
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 ) لذا ربػػػت اسػػػانادنا للػػػى المعنػػػى كالصػػػؿ أفا المنصػػػكب الرػػػان  لػػػػ)ظفا
كأحكاايػا حػاؿ ، فنناػػو ًنب ػ  أٍف ال ًلااػػت بعػد ذلػػؾ للػى ال ػػركط اللاظًػ  ، بػػؿ 

ًو المعنػى مف أيبر الحط  ف  مػنيم الدراسػات النحكًػ  أٍف نناػ  مػا ًقاضػ عدش ًي 
بحج  ااعلؽ باللاظ  ، بؿ المنيم الصحً  كالسلًـ الذم ًجب أٍف ًوحذ بو أٍف 

نػدع  أفا ىػذا المنصػكب  ؿ مف ال ركط اللاظً  لما ًقاضًو المعنى ، فػالنعدٌ 
ت لكلػػكع نػػذىب للػػى جػػكاز كلػكع الضػػمًر حػػاالن  لكلكعػػو ضػػمًرنا ، بػؿ لػًس حػػاالن 

( كأحكاايا .  الحاؿ ضمًرنا بعد )ظفا
ما احام بػو البصػًركف أٌف الحػاؿ فضػل  ًػاـ اليػالـ بػدكنيا ، كلػًس كم

 )  .(ُ)يذلؾ المنصكب الران  لػ)ظفا
الحاؿ فضػل   ت ليكف  ز البصًركف جعؿ ىذا المنصكب حاالن لذا لـ ًج

ػػػػا  ، كجػػػػب علػػػػًيـ يػػػػذلؾ أف ال ًجًػػػػزكا جعلػػػػو ماعػػػػكالن  ت لفا الماعػػػػكؿ بػػػػو أًضن
كجػػو ، كمػػف كجػػو لحػػر  فػػنفا ىػػذا الػػزعـ عنػػدىـ فضػػل  ، ىػػذا مػػف  عػػدٌ يالحػػاؿ ًي 

ا حاػػى عقػػب بعػػض النحػػاة علػػى ذلػػؾ بقكلػػو : ))لػػًس ىػػذا  ػػ ف  لػػًس صػػحًحن
ٍف يػػػاف بعػػػض المػػػايف ال ًػػػاـٌ  ػػػا ، كا  اليػػػالـ بدكنػػػو  ، نحػػػك لكلػػػػو  الحػػػاؿ داحمن

 (ِ)(({ّٖ}الدحاف : اعالى : )كما حلقنا السمكات كالرض كما بًنيما العبًف(
ًػ  ال ًميػف االسػا نا  عنيػا بػ مِّ حػاؿ مػف الحػكاؿ ت فالحاؿ )العبًف( ف  اآل

 لناو بحذفيا ًنقلب معنى اآلً  مف اإلربات للى النا  .
بػػػؿ ال  سػػػا نى عنيػػػا ،واى بيػػػا فػػػ  اليػػػالـ لًي كالحقًقػػػ  أفا الحػػػاؿ ال ًيػػػ

ػدنا مسػًحنا ، ف نػتي لػـ  ًن ئ المايلـ اليالـ لالٌ  مف أجليا نحك لكلؾ : ضػربتي ًز
ػد بنسػا او ، فلػكال الاصػًر   الٌ ًزدنا لاقؿ : ضربتي  مف أجؿ أٍف اقًد ضربؾ لًز

ػػػدنا ، كيػػػذلؾ لذا للنػػػا :  بنسػػػا او لمػػػا كجػػػدتى حاجػػػ  فػػػ  أٍف اقػػػكؿ : ضػػػربتي ًز

                                                 

 . ُُٖ/ِ، ك رح الاصًر   ْٕٓ/ُ( ًنظر : ىم  اليكام  ُ)

 . ُْٖ/ِ(  رح الاصًر  ِ)
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ػػػد بصػػػدلو ، بػػػؿ لػػػكال حصػػػكؿ  ػػػد صػػػادلنا ، فقػػػد لًػػػدنا اإلعجػػػاب بًز أعجبنػػػ  ًز
 الصدؽ ما حصؿ لعجاب .

ػا ىذا الػدلًؿ مناػزع ك  الدليل الثاني : معنل الحال ومعنل الخبر : أًضن
بمػا ًػدؿ علػى حالًاػو ال علػى ، فقد لػالكا النحاة عف ىذا المنصكب  اعبًرمف 

ماعكلًاو ، مػف ذلػؾ لػكليـ : لناػو حبػر المنصػكب الكؿ فػ  الصػؿ ، كعاللػ  
الحبػػػر بالمباػػػدأ ىػػػ  عاللػػػ  الصػػػا  بمكصػػػكفيا ، كعاللػػػ  الحػػػاؿ بصػػػاحبيا ، 

حػػرج عػػف ىػػذه العاللػػ  الماعػػكؿ بػػو  ف النحػػاة أفا ))الحبػػر كالنعػػت ت حاػػى بػػًٌ ًك
، بػػػؿ صػػػرح سػػػًبكًو بيػػػذه الحقًقػػػ  بقكلػػػو : ))كذلػػػؾ  (ُ)كالحػػػاؿ(( جػػػنس كاحػػػد

نامػػػػا منعػػػػؾ أٍف اقاصػػػػر علػػػػى أحػػػػد ... ظػػػػفا عمػػػػرك حالػػػػدنا أبػػػػاؾ ... لكلػػػػؾ  كا 
ف مػا اسػاقر عنػدؾ مػف حػاؿ الماعػكؿ الماعكلًف ىا ىنػا أناػؾ لنامػا أردتى أٍف ابػًٌ 

 (ِ) أك  ي ا(( الكؿ ًقًننا
فالمنصػػػكب الرػػػان  الػػػذم أعربػػػػو سػػػًبكًو ماعػػػكالن بػػػػو رانًنػػػا ، ىػػػك فػػػػ  
الحقًق  كالمعنى حاؿ للماعكؿ بو الكؿ ت يما صرح بذلؾ سػًبكًو ت لػذا ًجػب 

 لعرابو حاالن عنو .
كىػػذا الػػدلًؿ  الةةدليل الثالةةث : تعريةةا النحةةاة لمحةةال والمفعةةول بةةه : 

ػػا   مػػف الحػػاؿ كالماعػػكؿ بػػو ، فػػكف يػػال  ىػػـ ًعرٌ مػػف يػػالـ النحػػاة ، ك مناػػزع أًضن
، فقد للران  كيًر مطابؽ لوكؿ حقًق  ىذا المنصكب مطابؽ لاعًرؼ النحاة ف

أم : ىػ  صػا  لػو ك))أٍف ايػكف  (ّ)فكا الحاؿ ب ناو ما بًانػت ىًحػ  صػاحبيا عرٌ 
كالنحػػاة مجمعػػكف علػػى أفا المنصػػكب الرػػان   (ْ) ناػػس صػػاحبيا فػػ  المعنػػى((

                                                 

 . ٖٗٓ/ِ( المصدر ناسو ُ)

و ِ)  . ٕٔ/ُ( يااب سًبًك

 . ِٓٔ/ُ( ًنظر :  رح ابف عقًؿ ّ)

 . ُِٔ/ِ(  رح الاصًر  ْ)
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) ،  (ُ)ف ىًحػػ  المنصػػكب الكؿ  ، كأناػػو ناسػػو فػػ  المعنػػىكأحكاايػػا ، ًبػػًٌ  لػػػ)ظفا
( أناػػو مػػا يػػاف ))رػػان  ماعكلًػػو عبػػارة عػػف الكؿ ،  حاػػى عرفػػكا منصػػكب  )ظػػفا

 (ِ) كىا ىك ذا )ظفا كأحكاايا(((
فا المنصػػػػػكب الرػػػػػان  نػػػػػكا مػػػػف جيػػػػػ  أحػػػػرل أكىػػػػـ بقػػػػػكليـ ىػػػػذا لػػػػػد بًٌ 
 (ّ) لػ)أعطى( كأحكاايا يًر الكؿ 

كىػػذه ىػػ  حقًقػػ  الماعػػكؿ بػػو ، كالاػػرؽ بًنػػو كبػػًف الحػػاؿ ، لػػاؿ أبػػك  
سػػعًد السػػًراف  ، كىػػك ً ػػرح يػػالـ سػػًبكًو : ))ىػػذا بػػاب مػػا ًعمػػؿ فًػػو الاعػػؿ 

ضػػمف سػػًبكًو ىػػذا  ...فًناصػػب ، كىػػك حػػاؿ كلػػ  فًػػو الاعػػؿ كلػػًس بماعػػكؿ 
كؿ البػػاب مػػا ًناصػػب ت لنػػو حػػاؿ ، كفػػرؽ بًنػػو كبػػًف مػػا ًناصػػب ت لناػػو ماعػػ

رػاف ، فًمػا ًاعػػدل مػف الاعػػؿ للػى ماعػػكلًف ، كلػؾ أٍف اقاصػػر علػى أحػػدىما ، 
مػػف لبػػؿ أفا الحػػاؿ لنامػػا ىػػ  كصػػؼ مػػف أكصػػاؼ الااعػػؿ كالماعػػكؿ فػػ  كلػػت 
ػد ضػاحينا ، أم : كلػ  فعلػو فػ  الحػاؿ الاػ  ىػك  كلكع الاعؿ ، يقكلؾ : لػاـ ًز

ػده ىنػدنا لاحمػ ن ، أم : ك  لػ  الضػرب بيػا مكصكؼ فًيا بػ)ضاحؾ( ، كضرب ًز
ذا للت : يسكتي ًزدنا الرػكبى ،  ف  الحاؿ الا  ى  مكصكف  فًيا بػ)لاحم ( ، كا 
فالركب لًس ىك الياس  ، كال ىػك الميسػك ، فلػًس بحػاؿ كلػ  فًيػا الاعػؿ مػف 
ػػد  فػػ  كصػػكؿ الاعػػؿ للًػػو كاناكلػػو  أحكاليمػػا ت فكجػػب أٍف ًيػػكف الرػػكب مرػػؿ ًز

 (ْ)لو(( 
الماعكؿ بو مف حًث لنايػا اجػ   بعػد  كلاؿ ابف ًعًش: ))الحاؿ ا بو

كااارلػػػػو فػػػ  أنايػػػػا ىػػػ  الااعػػػػؿ فػػػ  المعنػػػػى كلًسػػػت يًػػػػره ،  ... امػػػاـ اليػػػالـ 
                                                 

 . ََُ( ًنظر :ي ؼ الم يؿ ف  النحك ص ُ)

 . ِّْ/ُ( ال رة المحاً  ِ)

 . ِّْ/ُ، كال رة المحاً   ََُ( ًنظر : ي ؼ الم يؿ ص ّ)

وْ)  . ِِٗ/ُ(  رح يااب سًبًك
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ػد ، كلػًس الماعػكؿ يػذلؾ ، بػؿ ال ًيػكف  فالرايب ف  : جا  ًزد رايبنػا : ىػك ًز
لالا يًػػػػػر الااعػػػػػؿ ، كلػػػػػذلؾ امانػػػػػ  : ضػػػػػرباين  ، كضػػػػػرباىؾى ، الاحػػػػػاد الااعػػػػػؿ 

ػػ ا لػػكليـ : ضػػربتي ناسػػ  ، فػػالناس فػػ  حيػػـ الجنبػػ  ، كلػػذلؾ كالماعػػكؿ ، ف ما
 (ُ)ًحاطبيا ربيا ، فًقكؿ : ًا ناس اللع  ، محاطب  الجنب (( 

فنذا ياف النحاة لد أجمعػكا علػى أفا الاػرؽ بػًف الحػاؿ كالماعػكؿ : ىػك 
أفا الحػػاؿ ىػػك الااعػػؿ ، أك الماعػػكؿ فػػ  المعنػػى ، أك أناػػو صػػا  ليمػػا ، كلػػًس 

يػذلؾ ، بػؿ ىػك يًرىمػا فػ  المعنػى ، كأجمعػكا مػف جانػب لحػر علػى  الماعكؿ
( كأحكاايػػػا الرػػػان  ، ىػػػك صػػػا  لمنصػػػكبيا الكؿ ، أك ىػػػك  أفا منصػػػكب )ظػػػفا
الكؿ ف  المعنى ، فيذا اإلجماع ًقاض  على أٍف ًجمعكا على أفا المنصكب 

( كأحكاايا حاؿ كلػًس بماعػكؿ ، أماػا اصػًرحيـ ب ناػو  ماعػكؿ بػو ، الران  لػ)ظفا
 فيك انالض صًر  ، كم حذ ما ياف ًنب ى للنحاة أٍف ًكلعكا أناسيـ فًو .
 (ِ) كلد أجمعكا على أفا ))الماعكؿ بو نصب لذا ذيػرت مػف فعػؿ بػو((
  (ّ) أم : ))ىك الذم ًق  علًو فعؿ الااعؿ ف  مرؿ لكلؾ : ضرب ًزد عمرنا((

ى )ًزدنا( ف  نحك كىذا الاعًرؼ المجم  علًو للماعكؿ بو ، ًنطبؽ عل
ػػػا  ػػػدنا صػػػادلنا ت لناػػػو ىػػػك الػػػذم كلػػػ  علًػػػو حػػػدكث الظػػػفِّ ، أما لكلنػػػا : ظننػػػتي ًز
)صػػادلنا(  فيػػك صػػا  لمػػا كلػػ  علًػػو ىػػذا الحػػدكث ، أم : ىػػك صػػا  لمػػا كلػػ  

 علًو فعؿ الااعؿ ت فال كجو ف  لعرابو يًر الحاؿ 
ؿ لػػػػا الةةةةدليل الرابةةةةع : موقةةةةع الجممةةةةة بةةةةين الحاليةةةةة والمفعوليةةةةة :

ػػػا طلبػػػت اسػػػمًف أ ػػػبيت مػػػف  السػػػًكط  : ))كزعػػػـ الاػػػرا  أفا ىػػػذه الفعػػػاؿ لما

                                                 

نظػػػػػػر : ال ػػػػػػباه كالنظػػػػػػاحر ْ/ِكر لمًػػػػػػؿ، كاقػػػػػػدًـ الػػػػػػديا ٓٓ/ِ(  ػػػػػػرح الماصػػػػػػؿ ُ)  ، ًك
ِ/ُٖٖ-ُٖٗ . . 

 . ٖ/ُ( المقاضب للمبرد ِ)

نظر : ىم  اليكام   ْٓ( الماصؿ ف  علـ العرب  للزمح رم ص ّ)  . ٓ/ِ، ًك
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الفعاؿ مما ًطلب اسمًف ، أحدىما : ماعكؿ بػو ، كاآلحػر حػاؿ نحػك : أاًػت 
ػدنا ضػػاحينا ، كاسػػادؿ بكلػػكع الجمػؿ كالظػػركؼ كالمجػػركرات مكلػػ  المنصػػكب  ًز

   الماعػكؿ بػو((الران  ىنا يما اق  مكلػ  الحػاؿ ، كال ًقػ   ػ   مػف ذلػؾ مكلػ

(ُ)  
( لػػػػًس  كىػػػػذا مػػػػف الدلػػػػ  الدام ػػػػ  علػػػػى أفا المنصػػػػكب الرػػػػان  لػػػػػ)ظفا

 بماعكؿ ت لفا الماعكؿ ال ًق   بو جمل  ، كال جمل  .
لػػػاؿ ابػػػف ى ػػػاـ : ))احالػػػؼ فػػػ  الااعػػػؿ كناحبػػػو ىػػػؿ ًيكنػػػاف جملػػػ  ؟ 

ػػػد   ...فالم ػػػيكر المنػػػ  مطلقنػػػا ، كأجػػػازه ى ػػػاـ كرعلػػػب ، نحػػػك ًعجبنػػػ  لػػػاـ ًز
ػػد ، كأجازىمػػا ى ػػاـ كرعلػػب  كمنػػ  اليرػػركف ذلػػؾ ...كمنعػػكا : ًعجبنػػ  ًقػػـك ًز

 (ِ) (((... على لضمار )أفيلو ، كأكلكا ما كرد 
لاطعػػػ  علػػػى أفا الجملػػػ  اقػػػ  فػػػاعالن كمػػػا لالػػػو ابػػػف ى ػػػاـ ًػػػدؿ داللػػػ  

عجبن  أف  كناحب فاعؿ ، ليف باساعماؿ )أف(  فًقاؿ : ًعجبن  أف لاـ ًزد، ًك
ػػد ، ك  مػػا اسا ػػيد بػػو ابػػف ى ػػاـ يػػاف مػػف ىػػذا البػػاب ، أم : يمػػا لػػاؿ ًقػػـك ًز

 ( كيػػاف ًنب ػػ  البػػف ى ػػاـ كيًػػره أف((... علػػى لضػػمار )أف))كأكلػػكا مػػا كرد 
ػا ماعػكالن بػو ليػػف ًضػًاكا للػى الااعػؿ كناحبػػو ، الماعػك  ؿ بػو ، فالجملػ  اقػػ  أًضن

( كأحكاايػػا جملػػ  دلًػػ ًاسػػاعماؿ )أف(  ؿ ناىًػػؾ فػػكركد المنصػػكب الرػػان  لػػػ)ظفا
ػد مػف الجملػ  فػ  ىػذا المكلػ   مف دلًؿ ، علػى أناػو لػًس بماعػكؿ ت لناػو لػك أًر

ػدن  معنى الماعكلً  لكجب اساعماؿ )أف(  ا أٍف ًيػذب كأٍف ًقػاؿ مػرالن : ظننػتي ًز
 ذم سػػلطكه علػػى الااعػػؿ كناحبػػو ، أفًسػػلطكا الحيػػـ الػػ ، كيػػاف علػػى النحػػاة أف

ػػػػا علػػػػى الماعػػػػكؿ بػػػػو ، لالٌ ًسػػػػل أنايػػػػـ اسػػػػابعدكه لظػػػػنيـ الحػػػػاطئ بػػػػ فا  طكه أًضن
( كأحكاايػػا ماعػػكالن رانًنػػا تالمنصػػكب  لذ ىػػذا المنصػػكب يرًػػرنا مػػا  الرػػان  لػػػ)ظفا

                                                 

 . ْٕٓ/ُ( ىم  اليكام  ُ)

 . ِْٖ/ِ( م ن  اللبًب ِ)
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ًقػػػ  جملػػػ  ، كىػػػك ًقػػػ  جملػػػ  ت لناػػػو حػػػاؿ فػػػ  الحقًقػػػ  ت كالحػػػاؿ  ػػػ نيا  ػػػ ف 
 ( . ذات ، اق  جمل  مف يًر كساط  )أفالصا  كالحبر عف 

اضػػمف  المعنةةل والشةةروط المفليةةة : الةدليل الخةةامس : اإلعةةراب بةةين
( كأ ردٌ  حكاايػػا حػػاؿ مػػف النبػػارم علػػى اليػػكفًًف بػػ فا المنصػػكب الرػػان  لػػػ)ظفا

اسػانادنا للػى المعنػى ، لعػدـ اػكافر  حًث المعنى ، لاٌل أناو لػـ ًجػز لعرابػو حػاالن 
ػػػا اليكفًػػػكف فػػػاحاجكا بػػػ ٍف  اال ػػػركط اللاظًػػػ  ، كىػػػذ مػػػا صػػػرح بػػػو بقكلػػػو ت ))أما

ػدنا فػ  حػاؿ يػذا ت ... لالكا  ػا : ظننػتي ًز ا ف  ظننتي ًزدنا لاحمن لناو ًحسف أًضن
  (ُ) على أناو نصب على الحاؿ(( فدؿٌ 

عنػى معنػى الحػاؿ فالنبارم لد كافػؽ اليػكفًًف بػ فا المنصػكب الرػان  ً
ػػب أفأناػػو رد ىػػذا الػػدلً كًػػدؿ علًػػو ، لالٌ   ًػػردا  ؿ بػػدلًؿ لاظػػ  ، كىػػذا أمػػر يًر
  علًػػػو النحػػػك ، ألػػػـ ًن ػػػ  النحػػػك علػػػى أسػػػاس نًػػػسػػػاس الػػػذم بي البصػػػًركف ال

ليـ للى لحرىـ على أفا اليلمػ  ايعػرىب اسػانادنا المعنى ، ألـ ًجم  النحاة مف أكٌ 
  : حاػػى لػػاؿ ابػػف جٌنػػ فيػػـ المعنػػى ًػػدؿ علػػى اإلعػػراب ؟.! للػػى معناىػػا ، كأفا 

يػػك مػػا ال ))فػػنٍف أمينػػؾ أٍف ًيػػكف اقػػدًر اإلعػػراب علػػى سػػمت ااسػػًر المعنػػى ف
ٍف يػػاف اقػػدًر اإلعػػراب محالانػػا لااسػػًر المعنػػى ، اقبلػػتى ااسػػًر  ياًػػ  كرا ه ، كا 

  (ِ) المعنى على ما ىك علًو ت حاى ال ً ذ منيا علًؾ((
فال أحد ًساطً  أٍف ًنا  أفا )لاحمنا( ف  نحك ما مرؿ النحػاة : ظننػتي 

ػػػا ، ًاًػػػد معنػػػى الحالًػػػ  كًػػػدؿٌ  ػػػدنا لاحمن ت  ٍف ًعػػػرب حػػػاالن علًػػػو ت لذف ًجػػػب أ ًز
لاات للى القضػاًا اللاظًػ  كيذلؾ يؿ لاظ كل  مكل  ىذا المنصكب ، كأٍف ال ًي 

، كالجدًر بالذير أفا االعاماد على المعنى ىك المنيم الذم سار علًو النحػاة 
اض  مػنيجيـ ىػذا فػ  يرًػر مػف المسػاحؿ اإلعرابًػ  ،  ف  احدًد اإلعراب ، ًك

                                                 

 . ُُٗ، ـ  ُِّ-َّٕ/ِ( اإلنصاؼ ف  مساحؿ الحالؼ ُ)

 . ِْٖ-ِّٖ/ُ( الحصاحص ِ)
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للى المعنػى ال  ًيمًاز الااعؿ مف الماعكؿ اسانادناو فقد ذير أبك عل  النحكم أنا 
علػػى المعنػػى ،  ز القلػػب كالحمػػؿ علػػى اللاػػظ اايػػاالن للػػى اللاػػظ ، فقػػاؿ : ))جػػا

ػدنا ، كييسػًًت اليعكمف يالـ العرب : أي  بػ ي ركبنػا دًحؿى القبرى ًزدي ، كأيدًحؿى القبري ًز
ػا ، كأيعطػ  د، كييًس ى رػكبي اليعبػ ى  ػده درىمن ػدنا ت لفا السػام  ، كأيعطػ  ًز ـه ًز رىػ

ال ًاكىـ أفا القبر ًدحؿ ًزدنا، كال أفا اليعب  ايػكف يسػكة للرػكب ، كمػف ذلػؾ : 
كممػػػا لػػػالكه فػػػ  ىػػػذا   (ُ) أدحلػػػتي القلنسػػػكة رأسػػػ  ، كأدحلػػػتي رأسػػػ  القلنسػػػكة((

البػػػاب : لناػػػو لػػػد سػػػم  رفػػػ  الماعػػػكؿ كنصػػػب الااعػػػؿ ، حيػػػكا : حػػػرؽ الرػػػكبي 
كأناو لد جا  ف  يالـ العرب رفعيما معنا ،  جاجي الحجرى ،المسمارى ، كيسر الز 

 أك نصبيما معنا ، كمف  كاىدىـ ف  ىذا الباب ، لكؿ ال اعر :
 لفا مىف صاد عٍقعقنا لىم كـي          يًؼ مىف صاد عقعقاًف كبكـي 

  (ِ)كالعقعؽ : نكع مف ال رباف ، ذك لكنًف أسكد كأبًض 
، علػى الػريـ  ، كالماعػكؿ فػاعالن الااعؿ ماعكالن أفا النحاة لـ ًعربكا  لالٌ 

لاظًػ  ، بػؿ أعربػكا المنصػكب مف أفا أحدىما لبس لباس اآلحػر مػف الناحًػ  ال
 ااعلً  ، كأعربكا المرفكع ماعكالن بريـ نصبو كا حره لداللاو على معنى ال فاعالن 

بػػريـ رفعػػو كاقدمػػو ، لداللاػػو علػػى معنػػى الماعكلًػػ  ، حاػػى ذيػػر السػػًكط  : 
  (ّ)و فيـ المعنى(( ))كالمبً  لذلؾ يلٌ 

ـ الاالمًػػػذ مػػػف حػػػالؿ اعلٌػػػ الةةةدليل السةةةادس : اإلحسةةةاس النحةةةو  :
كالطػػالب لكاعػػد الل ػػ  العربًػػ  ، كمػػف حػػالؿ دراسػػايـ للنحػػك سػػن  بعػػد سػػن  ، 

أناػو يرًػرنا  ى باإلحسػاس النحػكم ، مػف ذلػؾ مػرالن سػمًن   عندىـ ما ًميف أٍف ًي 
عرب يذا  ت لنا ارة : ًعرب يذا فاعالن ما ًقرأ أك ًسم  مرؿ عب و لاـ بالاعؿ ، ًك

                                                 

 .  ِِٕ( المساحؿ الم يل  ص ُ)

 . ٕ-ٔ/ِ، كىم  اليكام   ٗٗٔ/ِ( ًنظر : م ن  اللبًب ِ)

 . َُٗ/ِنظر :  رح جمؿ الزجاج  البف ععصاكر ، ًك  ٕ/ِ( ىم  اليكام  ّ)
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بػػو ت لناػػو كلػػ  علًػػو فعػػؿ الااعػػؿ ، كىػػذه اليلمػػ  ماعػػكؿ معػػو ت لنايػػا  ماعػػكالن 
ت لناػو باقػدًر : فػ  حػاؿ يػذا ،  ى المعً  ، كىذا االسـ ًعرب حػاالن أفادت معن

لنحػػػك ، كيػػػذلؾ فيرًػػػرنا مػػػا ًقػػػرأ ، أك ًسػػػم  مرػػػؿ ىػػػذه العبػػػارات ، كىػػػك ًػػػدرس ا
ػػا ، فنناػػو ًعلٌػػـ معلٌ عنػػدما ًصػػب  المػػاعلٌ  قػػ  الاػػ  اعلٌ من ميػػا ت ـ يًػػره النحػػك بالطًر

ػػ   ػػ  كالاطبًقًػػ  ، ًياسػػب الػػدارس فطػػرة نحًك فمػػف حػػالؿ ىػػذه الممارسػػ  النظًر
امينو مػف لدراؾ اإلعػراب الصػحً  بمجػرد لػرا ة اريًػب الجملػ  أك سػماعيا ، 

ًِّػػفقػػد سػػ لت يرًػػػرنا مػػف ىػػوال  الػػػذًف  رى بػػػًف ال ًزالػػكف طػػػالب علػػـ ، أناػػو لػػػك حي
ػػدنا صػػادلنا ، فػػ م  لعػػراب )صػػادلنا(  ماعػػكالن بػػو أك حػػاالن  ، فػػ  نحػػك : ظننػػت ًز

ػ   لعراب ًحاار ؟ فقد فعلػت فكجػدايـ جمػًعيـ ًجًبػكف بػالاطرة كالبداىػ  النحًك
أناػػػو حػػػاؿ ، بعػػػد ىػػػذا أاسػػػا ؿ كألػػػكؿ : بػػػ مِّ كجػػػو مػػػف كجػػػكه المعنػػػى ، كبػػػ مِّ 

ارة( الاػػػ  ىػػػ  صػػػا  س نحػػػكم ًمنػػػ  أسػػػاطًف النحػػػك لعػػػراب )حًػػػرى اجػػػلحسػػػا
 بو  ؟! ف  نحك لػ)الاقى( حاالن ، كًصركف على  لعرابيا ماعكالن 
  (ُ)....................حسبتي الاقى كالجكدى حًرى اجارة     

كبػػػ مِّ كجػػػو مػػػف كجػػػكه المعنػػػى ، كبػػػ مِّ لحسػػػاس نحػػػكم ، ًيػػػردش لعػػػراب الجملػػػ  
ػػرش علػى لعرابيػػا ماعػػكالن مػػكج فػػ  بعػػض( حػػاالن الاعلًػ  ) ً  بػػو ، فػػ  لػػكؿ  ، كًيصى
ًحذو ًىميكجي ًف  بىٍعضو ) : اهلل اعالى ـٍ ًىٍكمى يي ٍينىا بىٍعضى اىرى   (ِ){ٗٗ}الييؼ :  كى
 كصاحبيا )بعضيـ( ؟  ألًست ىذه الجمل  حاالن  

 بػػػو فنناػػو ال مسػػكغ دفػػ  النحػػاة كالماسػػػًرف للػػى لعػػراب )ًمػػكج( ماعػػكالن 
الاقلًػػد ، فلػػك احلػػكا عنػػو كاسػػاعانكا بػػالمعنى كاإلحسػػاس النحػػكم ، لقطعػػكا يًػػر 

نسػػػػؿ ىػػػػذا الحطػػػػ  اإلعرابػػػػ  اليبًػػػػر ، كمنعػػػػكا مػػػػف  ػػػػًكعو فػػػػ  ياػػػػب النحػػػػك 
 كاإلعراب كالااسًر .

                                                 

 . َُٗ/ِ( ًنظر :  رح الاصًر  ُ)

 . ُٓٓ/ٕ( ًنظر : الدر المصكف ِ)
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بػػػو ىػػػدـ  عػػػراب مػػػا ىػػػك حػػػاؿ فػػػ  المعنػػػى ماعػػػكالن فػػػ  ل-3المآخةةةذ : 
ى بػدأ النحػك كن ػ  لوساس الذم بيًن  علًو النحػك العربػ  ت فعلػى أسػاس المعنػ

كاطكر ككصؿ للى ما كصؿ للًو ت فلكاله لما اساطاع النحاة أٍف ًحطكا حطكة 
 كاحدة  ف  بنا  ىذا الصرح اليبًر .

بػػػريـ الاػػػرؽ اليبًػػػر كالساسػػػ  فػػػ  لعػػػراب النحػػػاة الحػػػاؿ ماعػػػكالن -ِ
بًنيمػػا ، اجعػػؿ الدارسػػًف ال ًرقػػكف بيػػالـ أسػػااذايـ مػػف يبػػار النحػػاة فػػ  ىػػذه 

 بحاص  ، كف  بال  المساحؿ النحكً  بعام  .المس ل  

سػػ ل  ، لجػػاز فػػ  ىػػذه الم سػػمحنا بجػػكاز لعػػراب الحػػاؿ ماعػػكالن  لػػك-ّ
ت فقػػد أجًػػز فػػ  المسػػاحؿ الحػػرل ، كىػػذا مػػا حصػػؿ  لعػػراب يػػؿ حػػاؿ ماعػػكالن 
ػػدنا ًػػايلـ ، لًاسنػػا علػػى لعػػراب )ًػػايلـ( ماعػػكالن  بػػو رانًنػػا ، فػػ  نحػػك : سػػمعتي ًز

( كأحكاايا بؿ لك لًس على الحجم اللاظً  الا  اساند للًيا النحاة فػ   (ُ))ظفا
( ماعػكالن   بػو ،لميػف ليػؿ دارس كباحػث اعًًف لعػراب المنصػكب الرػان  لػػ)ظفا

، كالمباػدأ  اظر ىذه الحجم جعؿ الااعؿ ماعكالن بو ، كالماعػكؿ بػو فػاعالن بما ًن
ػ  لحلٌػت الاكضػى ك حبرنا كالحبر مبادأن ، كلضاعت عندحذ الحقًقػ  كعٌمػ ت الطامى

 اليبرل بالنحك العرب  .
بػو اسػانادنا للػى  ػركط  عراب مػا ىػك حػاؿ فػ  المعنػى ماعػكالن ف  ل-ْ

( كأحكاايػػا ، ًجعػػؿ للدراسػػ  النحكًػػ  منيجػػًف ، كفػػ   لاظًػػ  ، فػػ  مسػػ ل  )ظػػفا
ػػا للػػى الانػػالض كالاضػػارب ، ممػػا ًسػػاكجب  ذلػػؾ حلػػؿ يبًػػرت لناػػو ًػػودم حامن

ؼ المػػػنيم اللاظػػػ  ت لناػػػو محصػػػكر فػػػ  عػػػدة كلػػػى حػػػذحػػػذؼ أحػػػدىما ، كالى 
 مساحؿ لعرابً  ، كليكف المنيم المعنكل ىك اليلب كالص  .

يػاف أـ رانًنػا ،  أجمعػكا علػى أفا الماعػكؿ بػو أكالن لذا ياف النحاة لد -ٓ
ػػا علػػى أفا المنصػػكب  يًػػاف مسػػاقؿ ، أٍم : ىػػك يًػػر مػػا لبلػػو ، كأجمعػػكا أًضن

                                                 

 . ٕ/ِ( ىم  اليكام  ُ)
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( كأحكاايػػا ىػػ ك عبػػارة عػػف الكؿ ، أم : ىمػػا يًػػاف كاحػػد ، فػػنفا الرػػان  لػػػ)ظفا
بػػو رانًنػػا ، ًيػػكف مػػف بػػاب جعػػؿ الكاحػػد  لعػػراب المنصػػكب الرػػان  ىػػذا ماعػػكالن 

 ًساكم ارنًف ، كىذا حالؼ المنطؽ كحالؼ الحقًق  كالكال  . 
  بين التعريا والتنكير/  )َمِن( الموصولة في القرآن الكريم

 :الممخص 

ػػًف( المكصػػكل عػػدٌ اي    عنػػد النحػػاة معرفػػ  ت لذ اػػدحؿ ضػػمف المعػػارؼ )مى
السػػت الاػػػ  حػػددايا ياػػػب النحػػك ، كالحقًقػػػ  أفا )مػػًف( المكصػػػكل  نيػػرة ، كلػػػد 
بًنػػػتي ذلػػػؾ مػػػف حػػػالؿ ذيػػػر الكظًاػػػ  الساسػػػً  لالسػػػـ المكصػػػكؿ ، كعاللاػػػو 
بالضػػػمًر العاحػػػد ، كلػػػد حػػػكل المبحػػػث الكؿ ااصػػػًؿ ىػػػذه القضػػػً  ، يمػػػا أفا 

ف ذىبك  علػى  ًف( المكصكل  معرف  ، فقد أ اركا بمػا ًػدؿٌ ا للى أفا )مى النحاة ، كا 
حػػالؼ ذلػػؾ ، كىػػذا مػػا نكىػػتي بػػو فػػ  المبحػػث الرػػان  الػػذم جعلاػػو بعنػػكاف : 
ػػػػػًف( المكصػػػػػكل  علػػػػػى الانيًػػػػػر كالعمػػػػػكـ ، كلا يًػػػػػد مػػػػػا ذىبػػػػػتي للًػػػػػو  داللػػػػػ  )مى

ػػػ ، ًف( المكصػػػكل  اسا ػػػيدتي بطاحاػػػ  مػػػف اآلًػػػات القرلنًػػػ  الاػػػ  كردت فًيػػػا )مى
كأكضحتي مف حالؿ ااسًرىا داللايا على الانيًر ، حاػى لػك بػدت أنايػا عاحػدة 
على ذات بعًنيا حسب السًاؽ ، أك اسانادنا للى أسباب النزكؿ ، كى   كاىد 

 محاارة اضمنيا المبحث الحًر الذم جعلاو بعنكاف : اطبًقات لرلنً  .
ػػًف( المكصػػكل  ، أً نمػػا كردت فػػ  فقػػد سػػعى الباحػػث للػػى لربػػات أفا )مى

القػرلف اليػػًرـ ، نيػػرة دالػػ  علػػى العمػػـك ، كلًسػػت ، يمػػا أجمػػ  النحػػاة ، معرفػػ  
   على ميعىًاف .بمنزل  )الذم( دالٌ 

 مقدمة
بسـ اهلل ، كالحمػد هلل ، كالصػالة كالسػالـ علػى رسػكؿ اهلل ، كعلػى للػو 

 كصحبو كمف كااله ، كبعد .
ػػًف(   المكصػػكل  نيػػرة دالٌػػػ فقػػد أردت فػػ  ىػػذا البحػػث أف أربػػت بػػ فا )مى

علػػى العمػػـك ، كلػػًس ، يمػػا ذىػػب النحػػاة ، كاػػبعيـ فػػ  ذلػػؾ الماسػػركف ، للػػى 
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نت ذلؾ مف حالؿ بًاف ال ػرض مػف اسػاعماؿ   على ميعىًاف ، بًٌ أنايا معرف  دالٌ 
ح النحػػاة بػػ فا السػػما  المكصػػكل  ، بصػػا  عامػػ  االسػػـ المكصػػكؿ ، فقػػد صػػرٌ 

حكا ، بصػا  حاصػ  ، كصؼ بالجملػ  ، كصػرٌ كمف يًر اسارنا  ، اساعملت لل
اسػػاعملت كصػل  لكصػػؼ المعرفػػ   م( كفركعيػا ممػػا ىػػك مبػدك  بػػػ)اؿ(بػ فا )الػػذ

بالجمل  ، كىذا ًعن  أفا السما  المكصكل  يًر المبدك ة بػ)اؿ( مرػؿ )مىػف( ، 
ػػدت )الػػذم( معرفػػ  لقًاميػػا  اسػػاعملت كصػػل  لكصػػؼ النيػػرة بالجملػػ  ، فػػنذا عي

ػػػًف( المكصػػػكل  ًلػػػـز أف ايعػػػدٌ بكظًاػػػ  كصػػػؼ ال نيػػػرة  معرفػػػ  بالجملػػػ   ت فػػػنفا )مى
لقًاميػػػػا بكظًاػػػػ  كصػػػػؼ النيػػػػرة بالجملػػػػ  ، كلػػػػد اضػػػػمف المبحػػػػث الكؿ الػػػػذم 
جعلاػػو بعنػػكاف : كظًاػػ  االسػػـ المكصػػكؿ كعاللاػػو بالضػػمًر العاحػػد ، ااصػػًؿ 

 ىذه القضً  .
ف ذىبػػكا للػػ ػػًف( المكصػػكل  معر يمػػا أفا النحػػاة ، كا  أ ػػاركا  فػػ  ،ى أفا )مى

أنايػـ عرفػكا )مىػف( بجمًػ  ألسػاميا ،  على حالؼ ذلؾ ، مف ذلؾ مرالن  بما ًدؿٌ 
ب نايا اسـ مبيـ ، كذيركا أنايػا لاػظ م ػارؾ اسػاعمؿ بمعنػى المػذير كالمونػث ، 
  كبمعنػػى الماػػرد كالمرنػػى كالجمػػ  ، فػػػ)مىًف( المكصػػكل  ، لػػك لػػـ ايػػف نيػػرة دالٌػػ

ب اعبًر النحاة ، بمعنى : )الذم( ، ك)الا ( على العمكـ ، لما جا ت ، بحس
 ، ك)اللذاف( ، ك)اللااف( ، ك)الذًف( ، ك)الالا ( .

ىػذه ىػػ  الحقًقػ  ، بًػػد أفا الػػذم حمػؿ النحػػاة كالماسػًرف علػػى  القػػكؿ 
ػػًف( المكصػػكل  معر  فػػ  حػػًف أفا رمػػ   اىػػا بمنزلػػ  )الػػذم(فػػ  ، جعليػػـ لًٌ بػػ فا )مى
فا )الذم( اساعملت للاعبًر عف الذات ت لذلؾ جاز فرلنا أساسً ا بًنيما ، كىك أ

ػػًف(  ػػا )مى ػػا ، أك جماعػػ  ، أما لظيػػار مكصػػكفيا ، كاطلػػب اعًًنػػو فػػردنا ، أك جنسن
المكصػػكل  ، فقػػد اسػػاعملت للاعبًػػر عػػف الصػػا  ، مػػف دكف الااػػات للػػى اعًػػًف 
يػا مكصكفيا ت لذلؾ لـز حذفو ، كلماا ياف المراد منيا الصػا  ، لػـز أف ًػراد من

مف ااصؼ بيػذه الصػا  ، ياحننػا مػف يػاف صػاحبيا ، كمػف ىنػا دلػت علػى  يؿٌ 



- 91 - 

 

معنػى الانيًػػر كالعمػػكـ ، كلػد اضػػمف  ذيػػرى ىػػذه الحقًقػ  المبحػػثي الرػػان  الػػذم 
 جعلاو بعنكاف : دالل  )مىًف( المكصكل  على الانيًر كالعمكـ .

ػػػػًف(  كلػػػػد ااضػػػػ  لػػػػ  أناػػػػو لػػػػًس للنحػػػػاة كالماسػػػػًرف دلًػػػػؿ علػػػػى أفا )مى
المكصػػكل  معرفػػ  سػػكل مجًحيػػا ، يمػػا بػػدت ليػػـ مػػف السػػًاؽ ، أك مػػف أسػػباب 

البػػارئ ، جػػؿ كعػػال ، أك علػػى  ػػحص بعًنػػو ت كلىمًػػ   ىالنػػزكؿ ، عاحػػدة علػػ
ىػػذه ال ػػكاىد القرلنًػػ  ت ليكنيػػا ىػػ  المقصػػكدة فػػ  ىػػذا البحػػث ، فقػػد بسػػطتي 

رالرػػػػ   الحػػػػدًث عنيػػػػا ، كالاعلًػػػػؽ علًيػػػػا ، كالاميًػػػػد ليػػػػا ، كلػػػػد لسػػػػمايا علػػػػى
علػى أضرب ، بدأتي بذير ال كاىد الا  دلت فًيا )مىًف( المكصكل  بكضكح ، 

ف بػػػدت فػػػ   ػػػكاىد معنػػػى الانيًػػػر كالعمػػػكـ ، مبًننػػػ ا أفا ىػػػذه ىػػػ  داللايػػػا ، كا 
الضرب الران  عاحدة على  حص بعًنو ، أك عاحدة على اهلل ، سبحانو ، يما 

، كىػػذا مػػا ا ػػامؿ علًػػو يػػذلؾ مػػف السػػًاؽ ، فػػ   ػػكاىد الضػػرب الرالػػث  بػػدتٍ 
 المبحث الحًر ، احت عنكاف : اطبًقات لرلنً  .

 : وليفة االسم الموصول وعالقته بالضمير العائد:  لمبحث األولا
ذىػب النحػاة للػى  المطمب األول : االسم الموصةول المبةدوب بةة)ال( :

أفا المعػػػارؼ سػػػا  ألسػػػاـ ، ىػػػ  : الضػػػماحر ، كأسػػػما  اإل ػػػارة ، كالعػػػالـ ، 
ى باللؼ كالالـ ، كالسما  المكصكل  ، كما أيضًؼ للى كاحد مف ىذه المحلٌ ك 

بناسػػػو ، كًااقػػػر للػػػى يػػػالـ بعػػػده   ك))معنػػػى المكصػػػكؿ أف ال ًػػػاـٌ  (ُ)السػػػما  
  ، ًجكز بما بعده ، ياف حيمو حيـ ساحر السما  الاامٌ  اصلو  بو  ، فنذا اـٌ 

مبادأ ، كحبرنا((، كمضافنا للًو ، ك  أف ًق  فاعالن  ، كماعكالن 
 (ِ)  

ػػػػػػ  مًت السػػػػػػما  ف المكصػػػػػػكل  ، كلػػػػػػد سيػػػػػػكمػػػػػػف معػػػػػػان  )مػػػػػػف(  : مى
المكصػػػػػكل ، أك أسػػػػػما  الصػػػػػالت بيػػػػػذا االسػػػػػـ ت لنايػػػػػا اااقػػػػػر للػػػػػى صػػػػػالت 

                                                 

(
1

، ٗشررسح شررررٗز  131، ٗىيَرررساصٛ    1/128( ْٝظررس : شررسح اىرعرررٖٞو  تررِ ٍاىررل 

 . 1/81، ٗشسح اتِ عقٞو  139اىرٕة   
(
2

 . 2/311( شسح اىَسصو  تِ ٝعٞش 
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كاعػػػرب حسػػػب مكلعيػػػا مػػػف الجملػػػ  ، كلػػػد لػػػاؿ ابػػػف عصػػػاكر :  (ُ)اكضػػػحيا
ايػػػا حػػػالؼ ، فمػػػذىب أبػػػ  علػػػ  الاارسػػػ  أنا  يػػػا ))كأمػػػا المكصػػػكالت فاػػػ  اعًر

اعرفػػت بالعيػػد الػػذم فػػ  الصػػل  ، كمػػذىب أبػػ  الحسػػف الحاػػش أنايػػا اعرفػػت 
باللؼ كالالـ ، كاسادؿ الاارس  على أنايا لناما اعرفت بالعيد الذم ف  الصل  

ف المكصػػػكالت مػػػا لػػػًس فًػػػو ألػػػؼ كالـ ، ، كلػػػـ ااعػػػرؼ بػػػاللؼ كالػػػالـ بػػػ فا ًمػػػ
ػػ فا ا اعرفػػت بػػاللؼ كالػػالـ بػػ يػػالحاػػش علػػى أنٌ  ف( ك)مػػا( ، كاسػػادؿٌ نحػػك : )مى

ػػؼ لػػـ ًربػػت لالٌ  بػػاللؼ كالػػالـ ، أك باإلضػػاف  ، كلػػـ ًربػػت ب ًػػر ىػػذًف  الاعًر
ػا لكلػو : لفا مػف المكصػكالت مػا لػًس فًػو ألػؼ كالـ مرػؿ  ال ًحًف اعًرؼ ، كأما

كلاؿ السًكط  : ( ِ)((دنا ف  معنى ما فًو اللؼ كالالـ)مف( ك)ما( ، في  عن
ػػػؼ المكصػػػكالت بػػػاللؼ كالػػػالـ ظػػػاىرة فػػػ  )الػػػذم( ))ذىػػػب لػػػـك للػػػى أ فا اعًر

ك)الا ( كارنًايما كجمعيما كمنكً  ف  )مف( ك)مػا( كنحكىمػا ، كالصػحً  أفا 
  (ّ) اعًرؼ الجمً  بالصل ((

نو كاًزؿ لبيامو عندىـ معرف  ت لفا الصل  ابًٌ  عدش فاالسـ المكصكؿ ًي  
: لفا اللػػؼ كالػػالـ فًيمػػا زاحػػدااف كانيًػػره ت كليػػذا لػػالكا عػػف )الػػذم( ك)الاػػ ( 

ػػؼ بصػػلايما، كىػػ  الجملػػ  الاػػ  بعػػدىما،  ػػؼ ت لفا الاعًر كلًسػػاا فًيمػػا للاعًر
ػػؼ لدٌ  اػػاف، كذلػػؾ ال فلػػك ياناػػا فًيمػػا للاعًر ل ذلػػؾ للػػى أف ًجامػػ  فًيمػػا اعًر

 . (ْ)ًجكز
فػػ  اسػػاعماؿ العػػرب لالسػػـ المكصػػكؿ ،  كلػػد أ ػػار النحػػاة للػػى السػػرٌ  

))الذم( اجالبت ف  اليالـ لايكف كصل  لكصؼ  بف السراج أفٌ  فذير أبك بير
                                                 

 .380 -319( أظساز اىعستٞح ١تٜ اىثسماخ تِ ا١ّثازٛ    1)

 . 1/460، ْٗٝظس : ازذشاف اىضَسب  81-2/80( شسح جَو اىصجاجٜ  2)

(
3

 . 42-2/41( ا١شثآ ٗاىْظائس 

، ٗاىرثٞراُ فرٜ إعرساب اىقرسآُ  81-2/80( ْٝظس : شسح جَو اىصجاجٜ  تِ عصس٘ز  4)

، ٗا١شررثآ ٗاىْظررائس فررٜ 315-2/314 تررِ ٝعررٞش ، ٗشررسح اىَسصررو  1/15ىيعنثررسٛ  

 . 42-2/41اىْا٘ 
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ؿ( ( ماكصػػػلًف بيػػػا للػػػى نػػػدا  مافًػػػو )االمعػػػارؼ بالجمػػػؿ، يمػػػا جػػػاوكا بػػػػ )أمٌ 
، كأكضػػ  ابػػف (ُ))أٌم( كصػػل ((يػػا الرجػػؿ كالمقصػػكد نػػدا  الرجػػؿ كفقػػالكا: ًػػا أًٌ 

للػى كصػؼ  لذم( لناما كل  ف  اليالـ اكصالن جن  ىذا ال رض بقكلو: ))لٌف )ا
أال اراىػػػا اجػػػرم أكصػػػافنا علػػػى  (ِ)المعػػػارؼ بالجمػػػؿ، كذلػػػؾ أٌف الجمػػػؿ نيػػػرات

النيػػرات، فػػ  نحػػك: مػػررت برجػػؿ أبػػكه لػػاحـ، كنظػػرت للػػى يػػالـ لامػػت أحاػػو ، 
ػػد أبػػكه لػػاحـ،  ػػد مرػػؿ ىػػذا فػػ  المعرفػػ ، لػػـ ًميػػف أف اقػػكؿ : مػػررت بًز فلمػػا أيًر

ػد  ت ل ناػو لػد ربػت أفا الجملػ  نيػرة على أف ايكف الجمل  )أبػكه لػاحـ( كصػانا لًز
كمحاؿ أف اكصؼ المعرف  بالنيرة ، فجرل ىػذا فػ  االمانػاع مجػرل امانػاعيـ 
ػػد يػػًرـ، علػػى الكصػػؼ، فػػنذا يػػاف الكصػػؼ جملػػ  نحػػك:  أف ًقكلػػكا: مػػررت بًز
مػػػررت برجػػػؿ أبػػػكه لػػػاحـ ، لػػػـ ًميػػػف لذا أرادكا كصػػػؼ المعرفػػػ  بنحػػػك ذلػػػؾ أف 

لًف ، فجػاوكا بػػ )الػذم( ماكٌصػ السػما  ف حكاٌص لفا الالـ م (ّ)ًدحلكا )الالـ(
بو للى كصؼ المعارؼ بالجمؿ، كجعلكا الجمل  الا  يانػت صػا  للنيػرة صػل  
لػ )الذم( فقالكا: مررت بًزد الذم أبكه منطلؽ ، كبيند الاػ  لػاـ أبكىػا، كنظًػر 

ًػا( لمػا ىذا أنايـ لما أرادكا ندا  ما فًو الـ المعرف  كلػـ ًميػنيـ أف ًبا ػركه بػػ )
يػا فًيا مف الاعًرؼ كاإل ارة اكصلكا للى نداحيا بندحاؿ )أٌم( فًيا فقالكا: ًا أًٌ 

الرجؿ، فالمقصكد بالندا  ىك الرجؿ ك)أٌم( كصل  للًػو، يمػا أفا المقصػكد فػ  
ا لػػـ لكلػػؾ: مػػررت بالرجػػؿ الػػذم لػػاـ أحػػكه، أف ًكصػػؼ الرجػػؿ بقًػػاـ أحًػػو، فلٌمػػ

 ( ْ)(( لًو بػ )الذم(لكا لما ذيرناه اكصٌ ًمينيـ ذلؾ ل

                                                 

 .212/ 2( ا١،٘ه فٜ اىْا٘  1)

، ٗاىرثٞراُ فرٜ إعرساب  154( ذعد اى َيح عْد اىْاراج ّنرسج ، ْٝظرس ص ئرو ا٣ع راش   2)

 .2/315، ٗشسح اىَسصو  تِ ٝعٞش 2/15اىقسآُ 

 ( ٝعْٜ تـ )اىالً( )اه( اىرعسٝف. 3)

 .354- 353/ 1ا٣عساب ( ظس ،ْاعح  4)
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كلػػػػػد أ ػػػػػار للػػػػػى ىػػػػػذا ال ػػػػػرض نحػػػػػاة لحػػػػػركف مػػػػػنيـ : عبػػػػػد القػػػػػاىر 
،  (ْ)، كابػف ًعػًش (ّ)، كأبكالبريػات بػف النبػارم(ِ)، كالزمح ػرم  (ُ)الجرجان 

 (ٔ)، كيًرىـ(ٓ)كأبك حًاف الندلس  
اسانادنا للى ما اقدـ ذيره مف يالـ النحاة ياف ًنب   أف ًيػكف للصػل  

راب ت لنيػا ىػ  المقصػكدة بالكصػؼ ، ال أف ااجػرد منػو حاػى محؿ مػف اإلعػ
سػػػػماىا سػػػػًبكًو ح ػػػػكنا
نٌ  (ٕ) مػػػػا جػػػػ   ))فالصػػػػل  ىػػػػ  الصػػػػا  فػػػػ  المعنػػػػى ، كا 

أفا النحاة راعكا فػ  لعػراب االسػـ المكصػكؿ  لالٌ  (ٖ) بػ)الذم( كصل  للى ذلؾ((
كصػػػلاو الجانػػػب اللاظػػػ ، كىػػػك ظيػػػكر عالمػػػ  اإلعػػػراب علًػػػو يظيكرىػػػا علػػػى 

كلػد صػرح ابػف جنػ   (ٗ)كظيكرىا علًو ف  الارنً  نحػك: البػؿ اللػذاف فػازا )أٌم(
بػػ فا المقصػػكد فػػ  نحػػك، مػػررت بالرجػػؿ الػػذم لػػاـ أحػػكه ، أف ًكصػػؼ الرجػػؿ 
بقًػػاـ احًػػو، كىػػذا ًعنػػ  أٌف جملػػ : لػػاـ أحػػكه، ليػػا محػػؿه مػػف اإلعػػراب ، كىػػك 

ػػا )الػػذم( فلً الجػػر فػػ  ىػػذا المرػػاؿ ت ذلػػؾ أنيػػا صػػا  أداة  سػػت لالٌ للرجػػؿ ، أما
ؿ بيا للى ىذا الكصؼ ، كما ذيره ابف جن  ىك الػذم علًػو النحػاة، يمػا ايكصِّ 

 اسػمًاو كال ًيمػؿ معنػاه لالٌ  و ال ااـٌ ابًف سالانا، كلد عرافكا االسـ المكصكؿ ب نٌ 
حكا ب نايما ياالسـ الكاحد ، لذلؾ ذىب بعضػيـ بصلاو فيك جز ه منيا، بؿ صرٌ 

                                                 

 .154( ْٝظس: ص ئو ا٣ع اش  1)

 ( ٍِ ظ٘زج اىثقسج .11، ذسعٞس اٟٝح ) 1/80( ْٝظس: اىنشاف  2)

 .381 -380( ْٝظس: أظساز اىعستٞح   3)

 .393،  2/315( ْٝظس : شسح اىَسصو  4)

 ( ٍِ ظ٘زج اىثقسج .18، ذسعٞس اٟٝح ) 1/112( ْٝظس : اىثاس اىَاٞظ  5)

 .129/ 1ظس : تدائع اىس٘ائد  تِ قٌٞ اى ٘شٝح ( ْٝ 6)

،  103-2/101 ، ٗذعيٞرق تردٝع  101-2/105، ذاقٞق ٕرسُٗ  ( ْٝظس : مراب ظٞث٘ٝٔ 1)

 .2/41، ٗا١شثآ ٗاىْظائس ىيعٞ٘طٜ 

 . 2/392( شسح اىَسصو  تِ ٝعٞش  8)

 .409/ 2( ْٝظس : ٍغْٜ اىيثٞة عِ مرة ا١عازٝة  تِ ٕشاً  9)
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: ألبؿ الػذم فػاز، يػاف ًنب ػ  أٍف ًعػرب فا  لكلنا مرالن  ،(ُ)للى اكحًد لعرابيما
ؿ المكصػكؿ و لػاؿ: ألبػؿ الاػاحز ، كاسػاقال ي ٌنػ)الذم فاز( ف  محؿ رف و فػاعالن 

، بيذا اإلعراب ىك الذم أ ٌدل للى أٍف اارؾ الصل  مف يًر أٍف ًيكف ليا محؿه
 ف( المكصكل  م  صلايا.كىذا ىك حاؿ  )مى 

ٍف اكصػػػؼ النيػػػرات مػػػف السػػػما  بالجملػػػ  كليػػػكف الجملػػػ  نيػػػرة جػػػاز أ
ااعػؿ فػ  دكف كساط  أداةو ، نحػك: ألبػؿ طالػبه فػاز فػ  السػباًؽ، فػنذا عٌرفنػا ال

نقكؿ: ألبؿى الطالبي الذم فاز، ذلػؾ  )الذم( فًو كأفىذا المراؿ كجب اساعماؿ 
ػػػػؼ الجملػػػػ  يمػػػػا اسػػػػاعملت )اؿ( لاعر أٌف )الػػػػذم( اسػػػػاي  ًػػػػؼ الماػػػػػرد عملت لاعًر

ػػؼ، لالٌ فيلااىمػػا للا ػػد فػػ  ب عًر ؿ( لٌنيػػا حصصػػت ناحيػػا علػػى )اأٌف )الػػذم( اًز
علػى الاعًرػؼ  باعًرؼ الجمل  ، كالجمل  احااج للى أداة ألػكل فػ  البنػا  كأدؿٌ 

 مما ًحااج للًو المارد. 
لبت ف  اليالـ لايكف كصل  لكصؼ ح النحاة ب ٌف )الذم( اجاي كلد صرٌ 

لمكصكل  )الذم( كفركعيا ، ال بػٌد المعارؼ بالجمؿ ، كىذا ًعن  اٌف السما  ا
ٌمػػػػا محػػػػذكؼه مقػػػػدره لامػػػػت السػػػػما  أف ًيػػػػكف ليػػػػا مكصػػػػكؼ ، لٌمػػػػ ا ظػػػػاىر كا 

المكصػػكل  مقامػػو، كىػػذه حقًقػػ  ال احاػػاج للػػى أيرػػر مػػف الاػػذيًر بيػػا ، نػػذير 
ػػػاًدليكا أىٍىػػػؿى اٍلًياىػػػاًب ًلالٌ ) علػػػى سػػػبًؿ المرػػػاؿ ، لكلػػػو اعػػػالى :  بًػػػالاًا  ًىػػػ ى كىال ايجى

ػػػػفي   بػػػػالاعرؼ للػػػػى ااسػػػػًرىا لالٌ  فيػػػػذه اآلًػػػػ  ال ًصػػػػ ٌ  {ْٔالعنيبػػػػكت : ]  (أىٍحسى
مكصكؼ االسـ المكصكؿ ت لذلؾ فسػرىا الزمح ػرم بقكلػو : ))بالحصػل  الاػ  

ـي ) كلكلػػػػػو اعػػػػػالى : (ِ)ىػػػػػ  أحسػػػػػف((   لفا ىىػػػػػػذىا اٍلقيػػػػػٍرلفى ًًٍيػػػػػًدم ًللااًػػػػػ  ًىػػػػػ ى أىٍلػػػػػكى
( للحالػػػ  الاػػػ  ىػػػ  ألػػػـك لػػػاؿ الزمح ػػػرم : )))للاػػػ  ىػػػ  ألػػػكـ{ ٗ}اإلسػػػرا  : 
رتى ، لػـ اجػد مػ  اإلربػات ذكؽ أك للمل  ، أك للطًرق  ، كأًنما لػدا  ...الحاالت 

                                                 

 .2/409ّعثٔ اتِ ٕشاً إىٚ تعض اىْااج، ْٝظس : ٍغْٜ اىيثٞة ( ٕٗرا زأٛ  1)

 . 3/442( اىنشاف :  2)
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الباليػ  الػذم اجػده مػػ  الحػذؼ ت لمػا فػ  لبيػػاـ المكصػكؼ بحذفػو مػف فحامػػ  
 . (ُ)ااقد م  لًضاحو(( 

لفا الصػػػػل  فػػػػ  المعنػػػػى صػػػػا  لمكصػػػػكؼ كلػػػػاؿ ابػػػػف الحاجػػػػب : ))
: جػػا ن  الرجػػؿ الػػذم  لمكصػػكؿ مقامػػو، كيػػذلؾ لذا للػػتى المكصػػكؿ الػػذم لػػاـ ا

فػ)الذم( ف  الحقًق  صا  للرجؿ ، كلكال )ضرباو( لػـ ااقػـك كصػاًاو ، ضرباو 
لًاكصػؿ بػو للػى كصػؼ المعػارؼ بالجمػؿ ، ف نػت لذا  و لـ ًكضػ  لالٌ بو ، لنٌ 

ػػػا مقامػػػو ، كناحبنػػػا منابػػػو،  حػػػذفت مكصػػػكؼ المكصػػػكؿ ، صػػػار المكصػػػكؿ لاحمن
ػػػا ))لػػػـ احالػػػؼ (ِ) لصػػػا  لػػػذلؾ صػػػا  فػػػ  المعنػػػى لػػػو((فصػػػارت ا ، كلػػػاؿ أًضن

: االسػػـ  النػػاس أفا االسػػـ المكصػػكؿ مكصػػكؿ لبػػؿ امػػاـ الصػػل  ، كلػػذلؾ اقػػكؿ
بعػػد امػػاـ الصػػل  علػػى سػػبًؿ الاسػػمً  بمػػا يػػاف  المكصػػكؿ ، كًيػػكف مكصػػكالن 

علًػػو ، فنقػػكؿ : اسػػـ مكصػػكؿ ، كيػػؿ اسػػـ مكصػػكؿ فقًاسػػو أف ًاعػػرؼ بػػو مػػا 
ػػػػا علػػػػى الضػػػػارببعػػػػده ل كالصػػػػالت فػػػػ  أصػػػػليا صػػػػاات للنيػػػػرات فػػػػ   ... ًاسن

ػػؼ صػػا  للنيػػرات ، فلمػػا احاػػًم  المعنػػى ، يمػػا أفا )ضػػاربنا( ك ػػبيو لبػػؿ الاعًر
للى جًرو على المعارؼ أدحلكا علًو اللؼ كالالـ ت لًص  بو كصؼ المعرف  
 ، كلما يانػت الجمػؿ اقػ  يػذلؾ ، كاحاػًم للػى جًريػا صػاات علػى المعػارؼ ،
أدحلكا علًيا ما ااعرؼ بو ، يما أدحلكا علػى )ضػارب( ك )رجػؿ(  عنػد لصػد 

 (ّ) الاعًرؼ ما ااعرؼ بو((
ًعنػػػ  ، يمػػػا ىػػػك كاضػػػ  مػػػف يالمػػػو ، أناػػػو يمػػػا اسػػػاعملت )اؿ( أداة 
ػػدنا الاػػاحز ، اسػػاعملت  ًاكصػػؿ بيػػا لكصػػؼ المعرفػػ  بػػالمارد ، نحػػك : ىناػػ تي ًز

 بالجمل  نحك : ىنا تي ًزدنا الذم فػاز.)الذم( أداة ًاكصؿ بيا لكصؼ المعرف  
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نمػػا جػػ   بػػػػ)الذم(  كلػػاؿ ابػػف ًعػػًش : ))الصػػػل  ىػػ  الصػػا  فػػ  المعنػػػى ، كا 
 (ُ) كصل  للى ذلؾ ((

العاحػػد فػػ  جملػػ  الصػػل  فػػنذا يانػػت ىػػذه ىػػ  الحقًقػػ  فػػنٌف الضػػمًر   
علػػى ىػػذا المكصػػكؼ ، سػػكا  يػػاف محػػذكفىا أـ مػػذيكرنا ، ال علػػى  ًيػػكف عاحػػدنا

 المكصكل  يما ًعرب المعربكف السما 
عندما صرح  المطمب الثاني : االسم الموصول غير المبدوب بة)ال( :

السػػما  المكصػػكل  المبػػدك ة بػػػ )اؿ( اعػػد كصػػل  لكصػػؼ المعػػارؼ  النحػػاة بػػ فٌ 
بالجمػػػػؿ، لػػػػـ ًعنػػػػكا بػػػػذلؾ لحػػػػراج السػػػػما  المكصػػػػكل  يًػػػػر المبػػػػدك ة بػػػػػ)اؿ( 

ػػٍف(  عامػػ و، فاالسػػـ المكصػػكؿ اسػػاعمؿ  مػػف ىػػذا ال ػػرض بصػػا و ك)مػػا( مرػػؿ) مى
ػػػػ ـه ماعػػػػكؿه مػػػػف كصػػػػؿ ؼ ب ٌنػػػػرِّ أداة لػػػػربط المكصػػػػكؼ بصػػػػااو، لػػػػذلؾ عي و ))اسػػػػ

سػػػما  ))لٌف أكفػػػ  ىػػػذا ًقػػػكؿ أبػػػك البريػػػات بػػػف النبػػػارم:  (ِ)ال ػػػ   ب ًػػػره(( 
ػػػد  (ّ)للػػػى الكصػػػؼ بالجمػػػؿ(( مػػػا أدحلكىػػػا فػػػ  اليػػػالـ اكصػػػالن الصػػػالت لنٌ  ًر ًك

 صكل .ب سما  الصالت: السما  المك 
ف يانػػػ  ت كلػػػد صػػػرح أبػػػك حًػػػاف الندلسػػػ  بػػػ فا )مػػػا( المكصػػػكل  ، كا 

أنايا احالؼ عنيا بػ فا )الػذم( ايػكف نعانػا للمعػارؼ ، ك)مػا(  بمنزل  )الذم( لالٌ 
 (ْ)ال ايكف نعانا للمعارؼ

ػػك) ػػا كصػػكل  ، فيػػ  مًف( المكصػػكل  أحػػت )مػػا( المى ف جعلػػت أًضن ، كا 
ؼ عنيػػػا بػػػ ٌف )الػػػذم( ايػػػكف نعانػػػا للمعػػػارؼ ، أنايػػػا احالػػػ ، لالٌ بمنزلػػػ  )الػػػذم( 

نايا ايكف نعانا للنيرات ك)مىًف( المكصكل  ال ايكف نعانا للمعارؼ ، كىذا ًعن  أ
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أفا منعكايػػا ال ًصػػ  لظيػػاره ، كلػػد عباػػر ابػػف الحاجػػب عػػف ىػػذه الحقًقػػ   ، لالٌ 
بيمػا )مىف( ك)ما( اللااف بمعنى )الذم( ال ًكصػااف ، كال ًكصػؼ ))لفا  بقكلو :

ناما ياف يذلؾ ، أماا يكنيما ال ًكصؼ بيما )ًعن  ال ًقعاف صا ( فننايما  ، كا 
ػػػًف( المكصػػػكل   (ُ) كضػػػعا للمكصػػػكؼ كالصػػػا  جمًعنػػػا(( ، كًعنػػػ  بػػػذلؾ أفا )مى

 . مكصكفياانكب داحمنا مناب 
بػػػػػ  و ال ًكصػػػػؼ مػػػػف بػػػػًف المكصػػػػكالت لالٌ كلػػػػد ذىػػػػب النحػػػػاة للػػػػى أٌنػػػػ

ذلػػؾ أٌف  (ّ)( المكصػػكل  ال اقػػ  صػػا ن أٌف )مػػف ذيػػركاكليػػذا  (ِ))الػػذم( كفركعيػػا
، فػنفا )الػذم( الاػ   االسـ المكصػكؿ ال ًعػرب صػا  لال عنػد ظيػكر مكصػكفو

د النحػػاة أٌنيػػا اسػػاعمؿ كصػػل  لكصػػؼ المعرفػػ  بالجملػػ ، ال اعػػرب صػػا  لذا أٌيػػ
حػػذؼ مكصػػكفيا ت لنايػػا اقػػكـ عندحػػذ مقامػػو ، كىػػذه حقًقػػ  نحكًػػ  ، فالكصػػؼ 

فنحػػك: ألبػػؿ الطالػػب الػػذم  (ْ)علًػػو  كضػػ  المكصػػكؼ ت لناػػو ًػػدؿٌ ًقػػ  فػػ  م
ك )الػػػذم( صػػػا  لػػػو، ليػػػف عنػػػد حػػػذؼ الااعػػػؿ  عػػػرب )الطالػػػب( فػػػاعالن فػػػاز، ً

عػؿ المحػذكؼ، كلكلنا: ألبؿ الذم فػاز، ال اعػرب )الػذم( عنػد النحػاة صػا  للاا
 فوف المكصكؼ بػػ )الػذم( يالبنػا مػا ًحػذؼ ل ػًكعو بؿ اعرب عندىـ فاعالن ت

عرابػػػو ، كليػػػف ىػػػذا ال  كمعرفاػػػو، اقػػػكـ الصػػػا  )الػػػذم( مقامػػػو فا حػػػذ حيمػػػو كا 
ا ذلػؾ لبػؿ للًػؿ فػ  لكلػو نٌ أف ًعن  لل ا  المكصكؼ المحذكؼ ، يما بًٌ  ًص ٌ 

ـي )اعالى:   {ٗ(}اإلسرا  : لفا ىىػذىا اٍلقيٍرلفى ًًٍيًدم ًللاًا  ًى ى أىٍلكى
ٍف(ػفػػػ يػػػا احالػػػؼ عنيػػػا بػػػ ٌف أنٌ  مرػػػؿ )الػػػذم( فػػػ  ىػػػذا البػػػاب لالٌ  لذف )مى

ػ مكصكفيا ال ًصٌ  لظياره ، كما ف( ، كىػك للناه ف  )الػذم( نقكلػو ىنػا فػ  )مى
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أٌف الضػػػػمًر العاحػػػػد فػػػػ  صػػػػلايا ال ًعػػػػكد علًيػػػػا، بػػػػؿ ًعػػػػكد علػػػػى مكصػػػػكفيا 
ػ ف( المحذكؼ كىذا المكصكؼ المحذكؼ لًس معرف ، بؿ نيػرة عامػ  ت لٌف )مى

جمل ، بؿ ى  كصل ه لكصؼ مػا لًست مرؿ )الذم( كصل ن لكصؼ المعرف  بال
 ىك مبيـه عاـه يًر محددو بالجمل . 

ػػػٍف( اسػػػـ مػػػبيـ ًقػػػ  معناىػػػا علػػػى الماػػػرد  كلػػػد ذىػػػب النحػػػاة للػػػى أٌف )مى
ػٍف لجم  كالمذير كالمونث، اقكؿ مرالن كالمرنى كا ػٍف لامػا كمى ػٍف لػاـ كمى : جا ن  مى

ػػفٍ  ػػٍف جا اػػاؾى كمى بىنػػ  مى ػػٍف فيٍمػػفى كأعجى ػػٍف لػػامكا كمى ػػٍف جػػاوكؾى  لاماػػا كمى جػػا ىاؾى كمى
كمىٍف جٍحنؾى 
(ُ.) 

ػػػػٍف( لذا كلػػػػ  معناىػػػػا علػػػػى ماػػػػرد لػػػػـز لفػػػػراد  كىػػػػذا اليػػػػالـ ًػػػػكىـ أٌف )مى
ذا كلػ  علػى جمػ   ذا كلػ  علػى مرنػى، لػـز ارنًاػو ، كا  الضمًر العاحد علًيػا، كا 

ذا كل  على مذير لـز اذيًره ذا كل  علػى مونػث لػـز ا نًرػو  لـز جمعو ، كا  ، كا 
و ًلػـز لفػراد الضػمًر ٌنػؼ مػا أجمعػكا علًػو، فنذلؾ ، كىػك حػالكلًس المر يػ، 

ػػػا  سػػػكا  ػػػٍف( علػػػى ماػػػردو أـ مرنػػػى أـ جمػػػ و ، فيػػػ  اسػػػاعمؿ داحمن كلػػػ  معنػػػى )مى
و بػنفراد الضػمًر، كلػـ أجػد فػ  ياػب ر عف ذلؾ يلٌػ  ، كاعبٌ بمعنى النيرة العامٌ 

ا العاحػد ك أ ػعارىـ كرد فًيػالنحك الا  رجعت الًيا  كاىد مف يػالـ العػرب ، أ
نٌ مونرنػػػا اك مرٌنػػػى أك جمعنػػػا مػػػا الاصػػػر النحػػػاة فػػػ  ىػػػذا البػػػاب علػػػى المرلػػػ  ، كا 

نًػث العاحػد مػا نجػد فػ  القػرلف اليػًرـ ا المصنكع  الا  كضعكىا للامػًرف ، كللٌ 
 ما كجدنا ىذا ف  اكابعيا أك ارنًاو أك جمعو ف  صل  )مىٍف( كربٌ 

ػػٍف( فػػ  القػػرلف اليػػ))  فػػ  مكضػػعًف ًرـ لالٌ كلػػـ ًػػرد جمعنػػا فػػ  صػػل  )مى
لىػٍك يىػانيكٍا الى ):  ف  لكلو اعالى ـا كى ػ ًمػٍنييـ ماػف ًىٍسػاىًمعيكفى ًللىًٍػؾى أىفى ىنػتى ايٍسػًم ي الصش كى

ػػكفى لىػػوي ى : )كفػػ  لكلػػو اعػػال {ِْ: ًػػكنس(}ًىٍعًقليػػكفى  ػػف ًى يكصي ًمػػفى ال اػػًىاًطًًف مى  (كى
للا يًػد علػى يرػرة مػف  كجم  العاحد ف  سكرة النبًػا  لػد ًيػكف {ِٖالنبًا : }
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معػػانيـ فػػ  سػػبغ أيػػكاره ، كيػػذلؾ   يػػانكا ً كصػػكف لػػو البحػػر ، مػػف الجػػف ، كا 
مػػا لػو عاللػػ  بمػػا ))ركاه البًيقػػ  عػػف الحػػايـ )ًسػامعكف( فػػ  سػػكرة ًػػكنس ، ربٌ 

بسػػنده للػػى الزىػػرم أٌف أبػػا جيػػؿو كأبػػا سػػاًاف كالحػػنس بػػف  ػػًرؽ حرجػػكا لًلػػ  
 لًػػو كسػػلـ( كىػػك ًصػػل  باللًػػؿ ف حػػذ يػػؿٌ لًسػػمعكا مػػف رسػػكؿ اهلل )صػػلى اهلل ع

ال ًعلػـ بميػاف صػاحبو، فبػااكا ًسػامعكف  ا لًسام  منػو، كيػؿٌّ رجؿ منيـ مجلسن 
ػػػػؽ فاالكمػػػػكا كلػػػػاؿ  لػػػػو حاػػػػى لذا أصػػػػبحكا كطلػػػػ  الاجػػػػر اارلػػػػكا فجمعيػػػػـ الطًر

ا رػـ بعضيـ لبعض: ال اعكدكا فلك رليـ بعض ساياحيـ لكلعاـ فػ  ناسػو  ػًحن 
نػػت اللًلػػ  الرانًػػ  عػػاد يػػؿ رجػػؿ مػػنيـ للػػى مجلسػػو فبػػااكا انصػػرفكا، حاػػى لذا يا

ًسامعكف لو حاى لذا طل  الاجر اارلكا فجمعيـ الطًرؽ فقػاؿ بعضػيـ لػبعض 
ؿ مرة رـ انصرفكا، فلما يانت اللًل  الرالرػ  أحػذ يػؿ رجػؿ مػنيـ مرؿ ما لالكا أكٌ 

فقػالكا: مجلسو فبااكا ًسامعكف لو حاى لذا طل  الاجر اارلكا فجمعيـ الطًرؽ، 
فًبػػدك أٌف  (ُ) نعػػكد، فاعاىػػدكا علػػى ذلػػؾ رػػـ اارلػػكا(( ال نبػػرح حاػػى ناعاىػػد أالٌ 

فػػػػ  مجػػػػ   العاحػػػػد جمعنػػػػا ال ماػػػػردنا فػػػػ  سػػػػكرة ًػػػػكنس يػػػػاف لًويػػػػد أٌف  السػػػػرٌ 
لرسػػػكؿ المسػػػامعًف مػػػف الم ػػػريًف سػػػر ا مػػػف يًػػػر علػػػـ مػػػف ًابعػػػكنيـ لقػػػرا ة ا

ا، ذلػؾ أٌف اآلًػ  احػدرت عػف يانكا فػ  اللػؿ جمعنػ )صلى اهلل علًو كسلـ( لًالن 
ب و، نػادرة الكلػكع ، المػر الػذم ًجعػؿ السػام  ًحمػؿ )مىػف( علػى ألػؿ  حال  يًر
عػػدد مميػػف، كىػػك المسػػام  الكاحػػد، فالاضػػى ىػػذا المقػػاـ جمػػ  العاحػػد لإلحبػػار 

الاعػػؿ )ًسػػامعكف( بػػالكاك ًعبػػر عػػف  المسػػامعًف يػػانكا رالرػػ  فػػ يرر. كمػػدٌ  بػػ فٌ 
نكا ًص كف لاالكة القرلف احت جن  الظالـ ساعات طكؿ اساماعيـ لو، فقد يا

لػػ  ، كىػػك ال ًعلػػـ بيػػـ ، ككردت )ًسػػام ( بػػنفراد الضػػمًر العاحػػد فػػ  لكلػػو  طًك
ػػػؾى ) اعػػػالى: ػػػف ًىٍسػػػاىًم ي ًللىًٍ ًمػػػٍنييـ ما ػػػد فػػػ  ىػػػذه اآلًػػػ  كلعلٌػػػ {ِٓ النعػػػاـ:} (كى و أيًر

كىػػك بًػػنيـ  اسػاماع الم ػػريًف للرسكؿ)صػلى اهلل علًػػو كسػػلـ( جيػرنا فػػ  النيػار

                                                 

 .1/231( ظٞسج اتِ ٕشاً  1)
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صػػ ا  فلػػـ ًقػػاض ىػػذا المقػػاـ  ا مػػف يًػػر اػػدبر كا  ًػػدعكىـ للػػى اإلسػػالـ اسػػاماعن
 جم  العاحد.

كلصالح )مف( للاعبًػر عػف الجمػ  بػنفراد الضػمًر فػ  صػلايا، صػار 
 ًػػرد منػػو فػػ  القػػرلف اليػػًرـ ، لالٌ جعلػػو بصػػً   الجمػػ  ال فاحػػدة منػػو ت لػػذلؾ لػػـ 

أماػا عػكد الضػمًر مرنػى  اه ،ٌنػلػذم بًٌ الًو السػًاؽ يالكجػو الكجو بالي  احااج 
، بؿ ًياد ال ًص  كلكعو ف ف  حال  الارنًػ  معرفػ  لذ ًاعًٌ  ت على )مىٍف( فنادره

بياـ )مىٍف( كىػك حػالؼ ال ػرض الػذم لؾ أفا اإل ارة الى العدد اًزؿ لذ العدد ت
و ال ًص  أف ًقاؿ: جا ن  مف لاما أك مف  لاماا ، كضعت لو، لذلؾ ًبدك أنٌ 

ن  مىٍف جا اؾ، أك جا ااؾ ، يمػا مرػؿ النحػاة فػال ًجػكز اسػاعماؿ )مػف( كأعج
 لذا بقًػػا علػػى كضػػعيما ًاًػػداف الانيًػػر كاإلعمػػاـ ت لػػذلؾ لػػـ ًػػرد فػػ  الارنًػػ  لالٌ 

ػػػػف( ال فػػػػ  صػػػػلايا كال فػػػػ   فػػػ  القػػػػرلف اليػػػػًرـ ارنًػػػػ  الضػػػػمًر العاحػػػد علػػػػى )مى
ياػب النحػك أجػازت  اكابعيا، بؿ مرؿ ىذا لـ ًرد ف  الل  ، علػى الػريـ مػف أفٌ 

ا عػف يػالـ العػرب تلت لو ، بؿ جعلو ذلؾ، كمرٌ  لذ ذيػر أٌنػو  ابف حالكًو حارجن
 (.ُ)ف  بًت الارزدؽ الميـ )مىف( كلعت على ارنًف لالٌ لًس ف  ي

ػػػػٍف ًػػػػػا ًذحػػػػػبي  اعػػػػاؿى             فػػػػػنٍف عاىىػػػػداىن  ال اىحػػػػػكنين        نىييػػػػٍف مرػػػػػؿى مى
 (ِ)ًصطحبافً 

الػذحب الػذم ال ًعنػ  مػف المرنػى )ًصػطحباف( ناسػو ك  كال اعر ف  ىػذا البًػت
مف ياف حاليما  ًنطبؽ علًو، كعلى الذحب، كعلى يؿٌ  ًحاطبو، بؿ جعلو مرالن 

ٌكجا، عنًنا: أم منزكجًف يانا ، كال مرؿ حاليما ، فنذا للنا مرالن  : ىىٌناتي مىف ازى
ذا المعنػػى لػػـز بعًنػػو كامػػرأةن بعًنيػػا: فػػنذا أردنػػا ىػػ أٍف ًيػػكف المػػراد رجػػالن  ًصػػ ٌ 

                                                 

 .218( ىٞط فٜ مالً اىعسب   1)

 : ( اىثٞد فٜ صٝ٘أّ 2)

  ُِ ِ ٝا ذئُة ٝصطاثا ٍَ ِْ ٍثَو  ُْ ٗافقرْٜ   ذخُّْٜ٘   ّن  ذعشَّ فإ

 . 590/ 2شسح صٝ٘اُ اىسسشصق 
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اساعماؿ )اللذًف( العيدً  كأٍف نقكؿ: ىىٌن تي الٌلذًف ازكجػا، فقػد صػلحت الارنًػ  
علٍت بيذا المعنى العاـ المبيـ   .(ُ)((ىنا م  )مف( ت لنايا جي

بػًاف  المطمب الثالث : اسةتعمال )َمةن( الموصةولة لصةفة َمةن يعقةل :
ا  المكصكل  ، فػ)الذم( ًق  النحاة المعنى الذم اساعمؿ لو يؿ اسـ مف السم

علػػى يػػؿ مػػذير مػػف العقػػال  كيًػػرىـ ، كجععػػو )الػػذًف( ، ك)الاػػ ( ىػػ  عبػػارة 
ػػػف( ك)مػػػا( (ِ)عػػف يػػػؿ مونػػػث عالػػػؿ كيًػػػر عالػػػؿ ، كجمعيػػػا )الالاػػػ ( ػػػا )مى . أما

فيمػا ابػف ًعػًش بقكلػو : ))كأماػا )مىػف( فننايػا ايػكف بمعنػى المكصكلًااف فقد عرٌ 
كأماا )ما( فايكف مكصكل   ... لذكات مف ًعقؿ  ايكف لالٌ ...لاٌل أنايا ال)الذم( 

كىػػػ  اقػػػ  علػػػى ذكات مػػػا ال ًعقػػػؿ ، كعلػػػى صػػػاات مػػػف ... بمعنػػػى )الػػػذم( 
كلد ذىب بعضيـ للى أنايا اق  لمػا ًعقػؿ بمعنػى )مىػف( كاحػام بقكلػو  ...ًعقؿ 

ػػػا  ) اعػػالى : ػػفى النِّسى ػػا طىػػػابى لىييػػػـ مِّ كٍا مى  قكلػػػو اعػػػالى :كب {ّلنسػػا  : }ا (فىػػػانًيحي
ا بىنىاىىا) مى كحيى أبك ًزد مف لكؿ العرب ، سبحاف ما  {ٓال مس : }(كىالسامىا  كى

سحاريفا لنا ، ف جرل )ما( على القػدًـ ، سػبحانو ، كىػذا كنحػكه محمػكؿ عنػدنا 
ػا طىػابى على الصا  ، كلد ذيرنا أنٌ  يا اق  على صػاات مػف ًعقػؿ ، فقكلػو : )مى

ػػفى النِّسىػػا ( ب ػػا بىنىاىىػػا(معنػػى الطًػػب مػنيفا ، )لىييػـ مِّ مى بمعنػػى : البػػان   كىالساػػمىا  كى
، كلػػػاؿ : ))لػػػد اقػػػدـ أفا )مػػػا( فػػػ  كجكىيػػػا الربعػػػ  اقػػػ  علػػػى ذكات  (ّ)ليػػػا(( 

  (ْ) يًر الناس  ، كعلى صاات الناس ((

                                                 

ػػؼ ًنظػػر ياػػاب  : )مػػا( فػػ  القػػرلف اليػػًرـ ،  ( 1) فػػ  مكضػػكع )مػػا( المكصػػكل  بػػًف الاعًر
ػػػف( المكصػػػكل  فػػػ  بعػػػض المكاضػػػ  ت كالانيًػػػر ،  ػػػا للػػػى )مى اطٌرٍلػػػتي فػػػ  ياػػػاب  ىػػػذا عرضن
 . ف  الحياـ العاٌم  ال اراييما

 . 311-2/312ظس : شسح اىَسصو  تِ ٝعٞش ( ْٝ 2)

-1/546، ْٗٝظررس : ازذشرراف اىضررسب  381-2/319( شررسح اىَسصررو  تررِ ٝعررٞش  3)

541 . 

 . 2/405( شسح اىَسصو  تِ ٝعٞش  4)



- 109 - 

 

ركف ، لػػاؿ دى ٍحػػفػػ  ياػػب النحػػك كاسػػاند للًػػو المي  كىػػذا ىػػك الػػذم اسػػاقرٌ 
ح  : )))مػػػػا( كاقػػػػ  علػػػػى ذكات مػػػػا ال ًعقػػػػؿ ، كعلػػػػى الػػػػدياكر فاضػػػػؿ السػػػػامرا

 كمف الران  ، لكلو اعالى : ...صاات مف ًعقؿ ، فمف الكؿ : ليؿ ما ا يؿ 
كٍا مىا طىابى لىييـ مِّفى النِّسىا  ) ،  ب منيفٌ لالكا : أم : الطٌ  { ّلنسا  : }ا (فىانًيحي

ػػا بىنىاىىػػا }) : كلكلػػو اعػػالى مى اىىػػا } { كىالٍرضً ٓكىالساػػمىا  كى ػػا طىحى مى ػػا ٔكى مى نىٍاػػسو كى { كى
اىٍقكىاىىإسىكااىىا } كرىىىػا كى ... لفا أم : كالبػان     {ٕ-ٓال ػمس : (}ا{ فى ىٍليىمىيىػا فيجي

كأماا )ما( في  اق  لػذكات مػا ال ًعقػؿ ، كلصػاات  )مف( محاص  بالعقال  ...
 (ُ) العقال ((
ال لصػػاات العقػػال  ، كالحقًقػػ  أٌف )مػػا( ال اقػػ  لػػذكات مػػا ال ًعقػػؿ ، ك  

ٌنما اق  لصاات ما ال ًعقؿ ، فالػذم ًظيػر أفا العػرب لذا أرادكا الاعبًػر عػف  كا 
ذا أرادكا الاعبًػر عػف  صا  المكصكؼ العاحدة علػى العالػؿ اسػاعملكا )مػف( ، كا 

، اسػاعملكا )الػذم( ، ك)الاػ ( أماػا  ، عالال ياف أـ يًر عالؿ ذات المكصكؼ
، الاضى  ا ياف المراد مف )الذم( الذاتعقؿ  ، كلمٌ الجم  منيما فلذكات مف ً

مػا جنسنػا، ظػ ذلػؾ  اىرة ، أك مقػدرة تاعًًف ىذه الذات ف  اليالـ ، لماػا عيػدنا كا 
 باعًًنيا. أفا الاعبًر عنيا ال ًاحقؽ لالٌ 

ػػػ ػػػا )مى ا لػػػـ ًيػػػف المػػػراد مػػػف لذ لنايػػػا لٌمػػػ ف( فعلػػػى العيػػػس مػػػف ذلػػػؾ تأما
ا، فقػد الاضػى ذلػػؾ عػدـ اعًػًف ىػذه الػػذات ت كضػعيا الػذات، بػؿ المػػراد صػااي

ػػدت الصػػا  لػػـز لعماميػػا ت  ذا أًر لػػذلؾ لػػـز حػػذفيا، أم: حػػذؼ المكصػػكؼ، كا 
 لناو ًلـز أف ًراد منيا يؿ مف ااصؼ بيا.

ميػػػف اكضػػػً  ىػػػذه الحقًقػػػ  مػػػف حػػػالؿ مػػػا لًػػػؿ فػػػ  لكلػػػو اعػػػالى:  ًك
كٍا مىا طىابى لىييـ مِّفى النِّسىا )  فقد لًؿ فًيا اللكاؿ اآلاً  : {ّلنسا  : }ا (فىانًيحي

 لفا )ما( ىنا بمعنى )مف( . -ُ
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 لنايا بمعنى )الذم( .  -ِ
 لناو أراد صا  مف ًعقؿ . لناو اساعمؿ )ما(  -ّ

كلػػػاؿ فػػػانيحكا مػػػف طػػػاب  ؿ : لػػػك أراد الػػػذات السػػػاعمؿ )مػػػف( كلًػػػ-ْ
 .(ُ)ليـ

اعمؿ )مػا( )مىػف( ، كاسػ أماا فًما ًاعلؽ بالقكؿ الكؿ ، فػنفا )مػا( لًسػت بمعنػى
ت لناو أراد الجنس ، الذم ًعامؿ معامل  المارد المذير يًر العالؿ ، كالاقػدًر 

ب مػف النسػا  ، كلػـ ًسػاعمؿ )مىػف( ت لناػو مػا أراد أعًػاف فانيحكا الجنس الطًٌػ
 النسا  كأ حاصيفا .

كأماا فًما ًاعلؽ بالقكؿ الرػان  ، فصػحً  أفا )مػا( ىنػا بمعنػى )الػذم( 
ػػا ت فاآلًػػ  باسػػاعماؿ )الػػذم( ت ليناػػو ا سػػاعمؿ )مػػا( ت لنايػػا أكسػػ  منيػػا لعمامن

ػػػا باسػػػاعماؿ )مػػػا( فاعنػػػ  : اعنػػػ  : فػػػانيحكا الجػػػنس الطًٌػػػ ب مػػػف النسػػػا  ت أما
فانيحكا أمى نكع ياف مف أنكاع ىذا الجنس الطًب ، البيار كالرًبات كالرامؿ 

 كالمطلقات كالعكانس . 
ا أفا )مػا( اسػاعمؿ لصػا  كأماا فًما ًاعلؽ بالقكؿ الرا لث فلًس صػحًحن

ػػػف( ًعقػػػؿ ، يمػػػا  ػػػاع ىػػػذا فػػػ  ياػػػب النحػػػك القدًمػػػ  ، كالحدًرػػػ  ، بػػػؿ ىػػػ   )مى
اساعمؿ لصا  ما ال ًعقؿ ، فاآلً  باسػاعماؿ )مػا( اعنػ  : المعنػى الػذم اقػدـ 

 ذيره .
ا يما أجم  النحػاة  ا أًضن كأماا فًما ًاعلؽ بالقكؿ الراب  ، فلًس صحًحن

ػػػ ف( اسػػػاعمؿ لػػػذكات مػػػف ًعقػػػؿ ، بػػػؿ الصػػػحً  أنايػػػا اسػػػاعمؿ لصػػػاات ، أفا )مى
ػػف(  كلػػاؿ : فػػانيحكا المػػرأة  العقػػال  ، فلػػك أراد الػػذات ت السػػاعمؿ )الاػػ ( ال )مى
الاػػػ  طابػػػت ت كيًػػػؼ ًصػػػ  فػػػ  )مػػػف( لرادة الػػػذات ، كىػػػذه الػػػذات ال ًصػػػ  

                                                 

،   54ىيعْٞررٜ    ، ٍٗرراتاخ اىقررسآُ 2/10( ْٝظررس : ٍعرراّٜ اىقررسآُ ٗإعساتررٔ ىيصجرراج 1)

 .1/120، ٍٗعاّٜ اىْا٘  3/560، ٗاىدز اىَصُ٘  1/256ٗاىرثٞاُ فٜ إعساب اىقسآُ 
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ا المػرأة لظيارىا م  )مف( ، كال اقدًرىا؟ لذ ال ًص  أف ًيػكف الاقػدًر: فػانيحك 
 مف طابت .

كمجمػػػػؿ اليػػػػالـ فػػػػ  ىػػػػذه القضػػػػً  ، أناػػػػو لػػػػك أراد ذات الاػػػػرد بمعنػػػػى 
العيدًػ  ، أك الجنسػػً  السػاعمؿ )الاػػ ( كلػاؿ: فػػانيحكا الاػ  طابػػت، كفػ  يػػال 
الكجيًف معنى اإلفراد كالاعًًف ت لفا الكجو الكؿ ًعن  امرأة بعًنيا ، كالران  

بر عف ىػذا الجػنس المعػًف بالػذات المونرػ  ت ًعن  جنسنا بعًنو ، كأٌنث لنو ع
 لذ الاقدًر: فانيحكا المراة الا  طابت.

كلػػػك أراد ذات الجػػػنس السػػػاعمؿ )الػػػذم( كلػػػاؿ: فػػػانيحكا الػػػذم طػػػاب 
نس كأفرد كذيار ت لناو أراد معنى الجػنس الماػرد المػذير كالاقػدًر: فػانيحكا الجػ

  الذم طاب .
ؿ )الالاػ ( ، ما  كأ حاصيفا ، الساعكالحقًق  أناو لك أراد أعًاف النس

كلك اساعمؿ )مىف( كلاؿ: فانيحكا مػف طػاب ت ليػاف المػراد الصػا  ، لفا الاػرد 
ىنا مما ًعقؿ، كلياف المػراد بالصػا  يػؿ فػرد مكصػكؼ بيػا مػف يًػر احدًػد ، 
كف  ذلؾ معنى الجمً  كالعمـك ، كالاقدًر: فانيحكا أم امرأة يانت طابت ليـ 

احد ت لناو ىك الصؿ كاليرر ، يما ابًف ىذا ف  المبحػث السػابؽ ، كلفرد الع
كلجػػاز الا نًػػث كاليلػػب الاػػذيًر، يمػػا جػػاز ذلػػؾ فػػ  )مػػف( ال ػػرطً  فػػ  مرػػؿ 

اىًًٍف ى : )لكلو اعال ػرا ا نشٍوًايىا أىٍجرىىىػا مى اًلحن اىٍعمىٍؿ صى مىف ًىٍقنيٍت ًمنييفا ًللاًو كىرىسيكًلًو كى كى
ػاكىأىٍعاىٍدنىا لىيىػ فالحطػاب مكجػو للػى نسػا  رسػكؿ اهلل  {ُّ: الحػزاب(}ا ًرٍزلنػا يىًرًمن

أناػػو أفػػرد العاحػػد كذياػػره فػػ  )ًقنػػت( كأنرػػو  لى اهلل علًػػو كسػػلـ جمػػًعيف ، لالٌ صػػ
  ف  )اعمؿ(.

أما )ما( فقد اساعملت ف  اآلً  لاعبر عف صػا  الجػنس ت لػذلؾ ذياػر 
إلنػاث كىػذا لػى لحػاد مػف ًعقػؿ مػف االضمًر العاحد كلـ ًونرو ت لناو لـ ًعػد ع

و اسػػاعمؿ )مػػا( كلػػـ ًسػػاعمؿ )مػػف( ))لناػػو لػػـ ًػػرد ٌنػػمػػا صػػرح بػػو الطبػػرم مػػف أ
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ػا طىػابى أم : اساعمؿ )ما( كلاؿ : ) (ُ)أعًاف النسا  كأ حاصيف((  كٍا مى فىػانًيحي
ػػػػػا  ػػػػػفى النِّسى يجػػػػػنس الرامػػػػػؿ ، أك جػػػػػنس لناػػػػػو أراد أجنػػػػػاس النسػػػػػا  ،  (لىييػػػػػـ مِّ

أما انيحكا فػػػكالمعنػػػى : ، أك جػػػنس الرًبػػػات  ، أك جػػػنس البيػػػار ، المطلقػػػات 
   مف أجناس النسا   جنس ياف طاب ليـ

 داللة )َمِن( الموصولة عمل التنكير والعموم :  المبحث الثاني
ػػػًف(  المطمةةةب األول : )َمةةةن( و )الةةةذ ( : اسػػػادؿ النحػػػاة علػػػى أفا )مى
 عليا بمنزل  )الذم( .المكصكل  معرف  بدلًلًف : بجمل  الصل  ، كج

أفا النحػػاة ذىبػػكا للػػى أفا السػػما  المكصػػكل ، أك  مػػرٌ جممةةة الصةةمة : 
،  (ِ)أسػػما  الصػػالت سيػػمًِّت بيػػذا االسػػـ ت لنايػػا اااقػػر للػػى صػػالت اكضػػحيا

جملػػػػ  ، كىػػػػذه حجػػػػ  باطلػػػػ   كؼ أفا ىػػػػذه الصػػػػالت ال ايػػػػكف لالٌ كمػػػػف المعػػػػر 
لػـ ًسػاطًعكا لحاػا  ذلػؾ ، ذلػؾ أفا  كاضح  البطالف ، حاى لفا النحاة أناسػيـ

الجملػػ  اعػػد نيػػرة ، أك فػػ  حيميػػا ، كىػػذا مػػا ًجمػػ  علًػػو النحػػاة ، ، فقػػد اقػػدـ 
أال اراىػػػا اجػػرم أكصػػػافنا علػػػى  (ّ)لػػكؿ ابػػػف جنػػ  : ))كذلػػػؾ أٌف الجمػػػؿ نيػػرات

لناػػػػػو لػػػػػد ربػػػػػت أفا الجملػػػػػ  نيػػػػػرة كمحػػػػػاؿ أف اكصػػػػػؼ المعرفػػػػػ   ...النيػػػػػرات 
 ،  ( ْ)بالنيرة((

ػػػػًف( المكصػػػػكل  بجملػػػػ ؼ ًصػػػػ ٌ فيًػػػػ   الصػػػػل  ، كجملػػػػ  أف ااعػػػػرؼ )مى
فيػػذا حػػالؼ المنطػػؽ ، لذ فالػػد ال ػػ   ال ًعطًػػو ، كلػػد انابػػو  الصػػل  نيػػرة ؟!
: ))لفا الجمػؿ نيػرات فيًػؼ  ذه الحقًقػ  ، فقػد لػاؿ الرضػ  مػرالن النحاة على ىػ

 (ٓ) ايعرِّؼ المكصكالت كاحصصيا((
                                                 

 .1/542( جاٍع اىثٞا1ُ)

 .380 -319( أظساز اىعستٞح ١تٜ اىثسماخ تِ ا١ّثازٛ    2)

، ٗاىرثٞراُ فرٜ إعرساب  154( ذعد اى َيح عْد اىْاراج ّنرسج ، ْٝظرس ص ئرو ا٣ع راش   3)

 .2/315، ٗشسح اىَسصو  تِ ٝعٞش 2/15اىقسآُ 

 .354- 353/ 1( ظس ،ْاعح ا٣عساب  4)

 . 3/90( شسح مافٞح اتِ اىااجة  5)
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ػػػا  :جعةةةل )َمةةةن( الموصةةةولة بمنزلةةةة )الةةةذ (  لػػػاؿ ابػػػف ًعػػػًش : ))كأما
كذلػؾ نحػك لكلػؾ : جػا ن  مىػف عنػدؾ ، ... )مىف( فننايػا ايػكف بمعنػى )الػذم( 

كمنيـ مىف ًم   ، بمعنى : الذم ًم  (( لذم عندؾ ...أم : ا
 (ُ) 

فيذا ىك دلًليـ على أفا )مىًف( المكصكل  معرفػ  ، أنايػا عنػدىـ بمنزلػ  
 (ِ))الذم( كمعناىا كاقدًرىا

ق  حالؼ ما ذىبكا للًو  ، بًاف ذلؾ ، أنانا لذا للنا : نج  الػذم كالحقً
ػػا معنػػى العيػػد الاػػردم العاحػػد درس ، اعػػًٌ  ف أف ًيػػكف المػػراد أحػػد معنًػػًف ، لما

علػػػػى  ػػػػحص بعًنػػػػو ، كالاقػػػػدًر : نجػػػػ  فػػػػالف : أك معنػػػػى العيػػػػد الجنسػػػػ  ، 
ػا لذا للنػا : نجػ  مىػف درس ، اعػًٌ  ف أف ال ًيػكف كالاقدًر : نج  الدارسكف ، أما

المػػػراد أحػػػد ىػػػذًف الاقػػػدًًرف ، بػػػؿ كجػػػب لرادة معنػػػى الانيًػػػر كالعمػػػـك ، أم : 
 مف درس ، كالدلًؿ علػى ذلػؾ أناػو ال ًصػ ٌ  كجب أف ًيكف الاقدًر : نج  يؿش 

ػػػػف( محػػػػؿ ػػػػؼ  أف احػػػػؿ )مى )الػػػػذم( فػػػػ  الارايًػػػػب الاػػػػ  ىػػػػ  فػػػػ  سػػػػًاؽ الاعًر
ص  أف ًقاؿ : نج  ًزده الذم  كالاعًًف ، ال ف  سًاؽ الانيًر كالعمـك ت لذلؾ

ػػػده  مػػػف  درس ، أك نجػػػ  الطالػػػب الػػػذم درس ، كمػػػا صػػػ   أف ًقػػػاؿ : نجػػػ  ًز
 درس ، أك نج  الطالب مف درس .

ػػػًف( المكصػػػكل  لًسػػػت بمنزلػػػ  )الػػػذم( ،  فيمػػػا معنًػػػاف فالحقًقػػػ  أفا )مى
ذا صػػ ٌ محالاػػاف ،  فيػػذا ال ًعػػكد للػػى أنايػػا احػػؿ محليػػا فػػ  ارايًػػب ل كًػػ  ،  كا 

ناما ًعكد للى أفا ىػذه الارايًػب ًصػ  فًيمػا ىػذاف المعنًػاف أٌني ما مارادفاف ، كا 
ػػًف( المكصػػكل  بمنزلػػػ  )الػػذم( لصػػ ٌ  بمنزلػػػ  الكلػػى أف ايػػكف  ، فلػػك يانػػت )مى

أف ًقػػاؿ : الياػػاب  فػػ  يػػؿ مكضػػ  ، كلػػًس المػػر يػػذلؾ ، لذ ًصػػ ٌ الحًػػرة 
 .و ماًد الذم لرااو ماًد ، كال ًص  أف ًقاؿ : اليااب مىف لرأا

                                                 

 .411،  312/ 2، ْٗٝظس :  380-2/319( شسح اىَسصو  تِ ٝعٞش 1)

، ٗشررسح اىرعررٖٞو  تررِ ٍاىررل  11( ْٝظررس : إعررساب اىارردٝو اىْثرر٘ٛ ، ىيعنثررسٛ    2)

 .1/326، َٕٗع اىٖ٘اٍع  196،  194اصٛ   ، ٗشسح اىرعٖٞو ىيَس 1/214
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ك)مىًف( المكصكل  ًصػل  أف اقػ  حبػرنا أيرػر مػف صػالح )الػذم( لػو ، 
أف ًيكف نيرة ، أك باعبًر أدؽ ، كأعـ ،  ف  ذلؾ أفا الصؿ ف  الحبر كالسرٌ 

ػػػًف(  أفا الحبػػػر ال بػػػدا مػػػف أف ًيػػػكف كالعنػػػا مكلػػػ  المجيػػػكؿ ، كىػػػذا مػػػا ًالحػػػـ )مى
أيرػػػر ممػػػا ًالحػػػـ )الػػػذم(  ، المكصػػػكل  لػػػداللايا علػػػى معنػػػى الانيًػػػر كالعمػػػكـ

، فػػػنحف نقػػػكؿ أك المعرفػػػ  الجنسػػػً  ، المعرفػػػ  العيدًػػػ   معنػػػى  علػػػى لػػػداللايا
ف أطاع اهلل ، كال ق  مف عصاه ، كليذا جا  الحدًث النبػكم مرالن : السعًد مى 

ػػػػػف( مػػػػػف دكف )الػػػػػذم( ، فػػػػػ  لكلػػػػػو ، صػػػػػلى اهلل علًػػػػػو كسػػػػػلـ ،  باسػػػػػاعماؿ )مى
لسانو كًده ، كالمياجر مىف ىجػر مػا نيػى اهلل  ))المسلـ مىف سلـ المسلمكف ًمف

 (ُ) عنو(( مااؽ علًو.
فػػػ)الذم( ال ايػػكف صػػالح  لف اقػػ  حبػػرنا فػػ  مرػػؿ ىػػذا السػػًاؽ ، يمػػا 
صػلحت لػو )مىػف( ، ًضػاؼ للػى ذلػؾ أفا اسػاعماؿ )الػذم( ًحػدث الاباسنػا بػػًف 

ػ  كالكصػاً  ، فلػك لًػؿ : المسػلـ الػذم  سػانو سػلـ المسػلمكف مػف لمعنً  الحبًر
ػػػػػده ، اللاػػػػػبس معنػػػػػى الحبػػػػػر بالصػػػػػا  ، لصػػػػػالح )الػػػػػذم( أف ايػػػػػكف صػػػػػا   ًك
لػػػػػ)المسلـ( ال حبػػػػرنا عنػػػػو ، كىػػػػذا اللػػػػبس ال ًحػػػػدث الباػػػػ  باسػػػػاماؿ)مىف( ت لفا 

  )مىًف( المكصكل  ال اق  صا  بنجماع النحاة .
ػػا اصػًر  النحػػاة بػ فا السػػما  المكصػكل  الاػػ   كالػدلًؿ علػػى ذلػؾ أًضن

باػػدأ ، ًحبػػر عنػػو ، ىػػ  )الػػذم( ك )اؿ( مػػف دكف السػػما  ًصػػ  أف ايػػكف م
المكصػػػػكل  الحػػػػرل ، كلػػػػد اطػػػػرؽ النحػػػػاة للػػػػى ىػػػػذه القضػػػػً  احػػػػت عنػػػػكاف : 

)الذم( كباللؼ كالالـ ، نحك : الذم ىك منطلؽ ًزد ، الذم لاـ ًزد ػاإلحبار ب
 (ِ)، الذم أيرماو ًزد

                                                 

،  6484، زقرررٌ اىاررردٝو  11/383( ْٝظرررس : فررررح اىثرررازٛ شرررسح ،ررراٞح اىثخرررازٛ  1)

 . 2481، زقٌ اىادٝو  2/202ٗ،اٞح ٍعيٌ تشسح اىْ٘ٗٛ 

،  2/391، ٗشرسح اىَسصرو  ترِ ٝعرٞش  1/342( ْٝظس : اىغسج اىَخسٞح  ترِ اىخثراش  2)

 . 1/326، َٕٗع اىٖ٘اٍع  131،  3/114رساتاذٛ ٗشسح مافٞح اتِ اىااجة ى٢ظ
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حػؿ )الػذم( فػ  كىذا ًعن  أنايـ لـ ًجًزكا أف احؿ )مىًف( المكصكل  م
مرؿ ىذه المرلػ  ت لفا الصػؿ فػ  المباػدأ أف ًيػكف معرفػ  ت فًالحمػو أف ًقػ  
مكلعو )الذم( ت ليكف )الذم( معرف  ، بحالؼ )مىًف( المكصكل  ، ليكف )مىًف( 

 المكصكل  نيرة .
ػا ، أفا القػرلف اليػًرـ اسػاعمؿ )الػذم( مػػف دكف   كالػدلًؿ علػى ذلػؾ أًضن

ف فًو معنى الاعًرؼ ، كالاعًًف ، يقكلو يؿ اريًب ، اعًٌ )مىًف( المكصكل  ف  
ـٍ ) :اعػػػالى  ـٍ لىعىلاييػػػ ـٍ كىالاػػػًذًفى ًمػػػف لىػػػٍبًليي لىقىييػػػ ـي الاػػػًذم حى باييػػػ ًىػػػا أىًشيىػػػا الناػػػاسي اٍعبيػػػديكٍا رى
 .{ُِالبقرة : (}اىااقيكفى 

ـى ًفػػ  رً ) كلكلػػو اعػػالى :  ػػآجا ًلٍبػػرىاًىً ـٍ اىػػرى ًللىػػى الاػػًذم حى بِّػػًو أىٍف لاىػػاهي اللٌػػوي أىلىػػ
ًيًمًتي  بِّ ى الاًذم ًيٍحًًػ  كى ـي رى  . {ِٖٓلبقرة : (}اٍلميٍلؾى ًلٍذ لىاؿى ًلٍبرىاًىً

ػػالىالن طىًِّبنػػا كىاااقيػػكٍا اللٌػػوى الاػػًذمى )  كلكلػػو اعػػالى :  ـي اللٌػػوي حى لىييػػ زى ػػا رى ييليػػكٍا ًمما كى
  {ٖٖالماحدة :(}أىناـي ًبًو ميٍوًمنيكفى 

ـي الاػػػػًذم ) الى :كلكلػػػو اعػػػ ًبًػػػرييي ـٍ ًلناػػػػوي لىيى نػػػايـٍ لىػػػػوي لىٍبػػػؿى أىٍف لذىفى لىييػػػ لىػػػػاؿى لمى
ـي السٍِّحر لامىيي  {ُٕطو :  (}عى

فاػى })كى  :كلكلػو اعػػالى  ـى الاػػًذم كى     ({ أىال اىػػًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍحػػرىلًّٕلٍبػرىاًىً
   {ّٖ -ّٕ: }النجـ

ـٍ الى اي ) كلكلو اعالى : ػا لىييػ مى قىػاًاليكفى ًفػ  سىػًبًًؿ اللٌػًو كىاٍلميٍساىٍضػعىًاًفى ًمػفى كى
بانىا أىٍحًرٍجنىا ًمٍف ىىػًذًه اٍلقىٍرًىً  الظااًلـً أىٍىلييىػا اًؿ كىالنِّسىا  كىاٍلًكٍلدىاًف الاًذًفى ًىقيكليكفى رى  الرِّجى

ًلً ا كىاٍجعىؿ لانىا ًمف لادينؾى نىًصًرن   {ٕٓ:      (}النسا اكىاٍجعىؿ لانىا ًمف لادينؾى كى
ػػكفى }) لى :اكلكلػػو اعػػ رااصي ٍمػػرىةو سىػػاىيكفى َُلياًػػؿى اٍلحى ـٍ ًفػػ  يى  ({ الاػػًذًفى ىيػػ

 {ُُ-َُالذاًرات : }
ػًف( المكصػكل  محػؿ  أف احػؿٌ  فا  ىذه اآلًػات كنحكىػا ، ال ًصػ ٌ   )مى
ا ، مػػفػػ  جمًعيػػا صػػا  لالسػػـ المعرفػػ  لبلي اكلعاػػ يمػػالنا أك)الػػذًف( )الػػذم( ت 

، لنايا بنجماع النحػاة  يماًف( المكصكل  ال ًص  أف ايكف صا  لمكصكفك)مى 
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كالماسًرف ال اق  صا  ، كالحقًق  أناو ال ًص  كلكعيا ىنا صا  ت لنايا نيرة 
لذا  ك)الػػذًف( ، كالمكصػػكؼ معرفػػ  ت  ليناػػو لػػد ًجػػكز لحالليػػا محػػؿ )الػػذم( ،

لجػكاز مجػ   البػدؿ حكلنا مكضعيا الكصػا  للػى مكضػ  البػدؿ ت كجػاز ذلػؾ 
كلًػؿ فػ  اليػالـ : ًػا أًيػا النػاس  ف  ، أم : لذا حللناىا محليمػانيرة مف المعر 

ػػف ًحًػػ  كًمًػػت ، كااقػػكا اهلل  ذ لػػاؿ لبػػراىًـ ربػػ  مى ػػف حلقيػػـ ، كا  اعبػػدكا ربيػػـ مى
بػػراىًـ مىػف كفػػى ،  ػف أنػػاـ بػو مومنػػكف ، لناػو ليبًػػريـ مىػف علميػػـ السػحر ،  كا  مى

  سػػبًؿ اهلل كالمساضػػعاًف مػػف الرجػػاؿ كالنسػػا  كالكلػػداف كمػػا ليػػـ ال اقػػاالكف فػػ
مىف ًقكلكف ربنا أحرجنا مف ىذه القًر  الظالـ أىليا ، كلاؿ الحراصكف مف ىـ 

ت بػػؿ كجػػب لعرابيػػا بػػدالن ت لمػػا  كف ، كامانػػ  أف ا حػػذ لعرابيمػػافػػ  يمػػرة سػػاى
ػًف( المكصػكل  عندحػذ ال ًالحػـ الظػاىر مػف ا لمعنػى ذيرنا ، فًيكف اسػاعماؿ )مى

المػػػػػراد ، كال ًالحػػػػػـ السػػػػػًاؽ فػػػػػ  ىػػػػػذه ال ػػػػػكاىد القرلنًػػػػػ  ، لذ ًاحػػػػػكؿ السػػػػػًاؽ 
باساعماليا مف الاعًرؼ كالاعًًف ، للى الانيًر كالعمـك ، كىذا حالؼ الصػؿ 

ػػػػًف( المكصػػػػكل  بػػػػدالن كاليلػػػػب ، فػػػػال ًصػػػػ  ل أك  مػػػػف )الػػػػذم( ذف اسػػػػاعماؿ )مى
علػى نحكىػا ، ال نحكً ػا ، كال  ف  ال كاىد القرلنً  المذيكرة ، كمػا يػاف )الذًف(

 باليً ا . 
ػػػػًف( المكصػػػػكل  مقػػػػاـ )الػػػػذم( ، كال مقػػػػاـ  فلمػػػػا لػػػػـ ًصػػػػ ٌ  أف اقػػػػكـ )مى

)الػػذًف( ت دؿ داللػػ  لاطعػػ  علػػى أنايػػا لًسػػت بمعنػػى كاحػػدة منيمػػا ، كأٌنيػػا ال 
 بعًنػػو ، بػػؿ ىػػ  نيػػرة دالػػ  علػػى معنػػىاػػدؿ علػػى فػػرد بعًنػػو ، كال علػػى جػػنس 

 الجمً  كالعمـك . 
انايػـ لػـ  كلكع )مىًف( المكصػكل  صػا  ، لالٌ كلد أجم  النحاة على من  

ا ، كلػػد ذيػػرت لبػػؿ  ذا المنػػ  ، كلػػـ ًقػػدمكا لػػو اعلػػًالن فػػ  ىػػ ًبًنػػكا السػػرٌ  كاضػػحن
ػػػػًف( المكصػػػػكل  ليكنيػػػػا ال اقػػػػ  صػػػػا  للمعرفػػػػ  ، فػػػػال ًقػػػػاؿ علػػػػى  للًػػػػؿ أفا )مى

ػف  ًباسػـ : يمػا ال ًصػ  الكصؼ : ألبؿ ًزد مىف ًباسـ ، كال : ألبؿ الطالب مى
ػػػػف ًباسػػػػـ ، ت لفا نيػػػػرة  جعػػػػؿ المكصػػػػكؼ نيػػػػرة ، فػػػػال ًقػػػػاؿ : ألبػػػػؿ طالػػػػب مى
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ػػػد منيػػػا الداللػػػ   ػػػًف( المكصػػػكل  أًر )طالػػػب( اػػػدؿ علػػػى اآلحػػػاد ، كاإلفػػػراد ، ك)مى
علػػػى معنػػػى الجمًػػػ  كالعمػػػكـ ، ىػػػذا مػػػف حيػػػ  ، كمػػػف جيػػػ  أحػػػرل ، أناػػػو فػػػ  

فلاػػػظ )طالػػػب( حػػػدد أناػػػو مػػػف  لظيػػار المكصػػػكؼ النيػػػرة احدًػػػد لنػػػكع الجػػنس ،
ػد منيػا الاعبًػر عػف فػرد  ػًف( المكصػكل  مػا أيًر جنس الطػالب ، فػ  حػًف أفا )مى
ػػػف  مػػػف أفػػػراد جػػػنس ميعػػػًاف ، لػػػذلؾ لػػػـز حػػػذؼ مكصػػػكفيا ، كأف ًقػػػاؿ : ألبػػػؿ مى

ػػ ف صػػااو أناػػو ًباسػػـ ، ياحننػػا مػػف يػػاف ، ًباسػػـ ، لًيػػكف المعنػػى : ألبػػؿ يػػؿ مى
، أـ امرأة ، كمف يًػر احدًػد الجػنس الػذم ًنامػ   رجالن معلمنا ، أـ  طالبنا ، أـ

 للًو ىذا المكصكؼ النيرة .
ػًف( المك  أناػو  صػكل  معرفػ  بمنزلػ  )الػذم( ، لالٌ مر أفا النحػاة جعلػكا )مى

لد ابًف أفا )مف( اساعمؿ فًما ىك عاـ يًر محدد كاساعمؿ )الػذم( فًمػا ىػك 
 معرف  كأمره معًفه .

ا مػف يػالـ ا )الػذم( أٌف )مػف( لًسػت أداةن للاعًرػؼ، ك لنحػاةكابًف أًضن
ػػػـ النحػػػاة )اكفركعيػػػا مرػػػؿ )اؿ(  ػػػؼ كًيقسِّ ػػػؼ أداةه للاعًر لسػػػمًف: علػػػى ؿ( الاعًر

عيدًػػ ن كًػػراد بيػػا فػػرده معػػًفه معيػػكده، كجنسػػً ن: كًػػراد بيػػا أفػػرادي الجػػنس أك ىػػ  
)اؿ( النحػػػػك أٌف الماػػػػرد المحلػػػػى بػػػػػ كليػػػػذا  ػػػػاع فػػػػ  ياػػػػب(،ُ)السػػػػا راؽ الفػػػػراد

، كالحػػؽ أٌف يلاًيمػػا معرفػػ ه لاظنػػا كمعنػػىن ،  الجنسػػً  معرفػػ  لاظنػػا كنيػػرة معنػػىن
كأٌف )اؿ( الجنسً  ال ًراد بيا أفرادن الجنس بؿ الجنس بعًنو ت لذلؾ ذيًيػرى )أٌنيػا 
ػػؼ العيػػد فػػنٌف الجنػػاس معيػػكدةه فػػ  الذىػػاف مامًػػزه بعضػػيا مػػف بعػػضو  لاعًر

 )) ػػؼ  (ِ)كًيقسِّػػـ المعيػػكد للػػى  ػػحصو كجػػنسو فػػال فػػرؽ بًنيمػػا سػػكل أٌف الاعًر
، كالاعًرػؼ بػػبػ)أؿ( العيدًػ  ًػراد بػو اع )أؿ( الجنسػً  ًػراد بػو ًػًف فػردو مػف أفػرادو

ا أٌف ىػذا ال ػ   لنامػا ىػك جػنسه مػف الجنػاس ال  ًف  ػ  و كاحػدو ، لالٌ اعً أًضن
 فرده مف الفراد.

                                                 

 . 195( ْٝظس :  اى ْٚ اىداّٜ فٜ حسٗف اىَعاّٜ ىيَساصٛ    1)

 .50/ 1( ٍغْٜ اىيثٞة  2)



- 118 - 

 

كيػػػػػذلؾ )الػػػػػذم( فنٌنيػػػػػا اػػػػػرد لمػػػػػا ًنػػػػػاظر ىػػػػػذًف المعنًػػػػػًف ، فاالسػػػػػـ 
ف لًػػؿ عنػػو بصػػا و عامػػ و ا بالصػػل ،  : لناػػو اسػػـ مػػبيـه ال ًاضػػ  لالٌ  لمكصػػكؿ كا 

ا أٌف )الذم( كفركعيا فرلت عف  )مىٍف( ))ب نيا لالٌ  ا لمٌ ( ُ)ب عًانيـ(( ااناكؿ لكمن
لىػى ييػػؿِّ )أٍف اانػاكؿ فػردنا بعًنػػو، يقكلػو اعػالى :  ٍلػػؾي كىىيػكى عى اىبىػػارىؾى الاػًذم ًبًىػًدًه اٍلمي

نيػكٍا ) : جنسنا بعًنػو، يقكلػو اعػالىك أ{  ُ}الملؾ : (ًره  ىٍ  و لىدً  ًىػا أىًشيىػا الاػًذًفى لمى
الىػػػػوي ًرحىػػػػا  الناػػػػاسً  ػػػػدىلىاًاييـ بًػػػػاٍلمىفِّ كىالذىل يىالاػػػػًذم ًينًاػػػػؽي مى : (}البقرة الى ايٍبًطليػػػػكٍا صى

ِْٔ}(ِ) . 
ى أٌف االسـ المكصػكؿ لػـ أٌف جميكر النحاة ذىبكا لللبؿ للًؿ  كلد مر

)اؿ( بػؿ بجملػػ  الصػل  الاػ  عرفاػو كأزالػػت لبيامػو كليػف يًػؼ ًصػػ  اعػرؼ بػػً
 ىذا كالجمل  عندىـ ال ايكف لاٌل نيرةن؟!

ا لكليـ بػ فا الػدلًؿ علػى أفا االسػـ المكصػكؿ اعػرؼ بصػلاو  كمر أًضن
ىك أفا اللؼ كالالـ ف  )الػذم( ك)الاػ ( زاحػدااف كلًسػاا للاعًرػؼ ت لنيمػا لػك 

 دل ذلؾ للى أف ًجام  فًيما اعًرااف ، كذلؾ ال ًجكز . ياناا للاعًرؼ ل
كالصػػ  كالجػػدر أف بقػػاؿ بػػ ف الػػدلًؿ علػػى أفا االسػػـ المكصػػكؿ لػػـ 
ًاعرؼ بصلاو ىك أفا )الذم( ك )الا ( اعرفاا بدحكؿ )اؿ( الاعًرؼ علًيمػا ، 
اػاف ، كذلػؾ  فلك ياف اعًرايمػا بالصػل  ت لدل ذلػؾ للػى أف ًجامػ  فًيمػا اعًر

 ًجكز ال 
كالمكصػػكؿ ال ًناػػؾ الحاجػػب بيػػذه الحقًقػػ  بقكلػػو : )) كلػػد صػػرح ابػػف

ؼ ، فلػك حػذؼ ليانػت الجملػ  عف جعؿ الجمل  الا  معو فػ  معنػى اسػـ معػرا 
، فيػػذه حجػػ  كاضػػحو علػػى أفا االسػػـ المكصػػكؿ )الػػذم( ىػػك الػػذم  (ّ) نيػػرة((

 ؼ الصل عرٌ 
                                                 

 . 21/ 1( اىرثٞاُ فٜ إعساب اىقسآُ ىيعنثسٛ  1)

 .1/334( ٝرظس : َٕع اىٖ٘اٍع  2)

 .  2/835( ا١ٍاىٜ اىْا٘ٝح :  3)
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ذا يػاف النحػػاة لػػد أجمعػػكا علػى أفا )الػػذم( معرفػػ  ، كليػػذا اسػػاعملت  كا 
كصػػل  لكصػػؼ المعرفػػ  بالجملػػ  ، فػػنفا )مػػف( المكصػػكل  علػػى حػػالؼ ذلػػؾ ، 
ف لػػـ ًصػػرحكا بيػا ، مػػف ذلػػؾ  كفػد اضػػمف يػػالـ النحػاة ا يًػػد ىػػذه القضػً  ، كا 

ػػف ػػؼ )مى ( المكصػػكل  ب نيػػا اجػػ   بمعنػػى ))الػػذم كفركعػػو لجمػػاعيـ علػػى اعًر
 (ُ) مف المرنى كالمجمكع كالمونث((

  لػػك لػػـ ايػػف نيػػرة عامػػ  ، لمػػا يانػػت بنجمػػاع النحػػاة فػػػ)مف( المكصػػكل
اج   بمعنػى : )الػذم( ك)الاػ ( ، ك)اللػذاف( ك)اللاػاف( ، ك)الػذًف( ك)الالحػ ( 

فػٍت بصػا  عامػ  ، ب ح كصػرٌ  (ِ) ((جمًػ  معانًيػا ب نايػا ))اسػـ مػبيـ، بؿ لد عيرِّ
ق  علػى ابف ًعًش بنيرة )مف( المكصكل  بقكلو : ))اعلـ أفا )مف( اسـ مبيـ ً

كلػاؿ : ))اعلػـ أٌف )مىػف( لاظيػا كاحػد مػذير ، كمعناىػا معنػى  ذكات ما ًعقؿ((
(ّ) الجنس ت إلبياميا((

 

ف ابف جن  كيًره أٌف )الػذم( كفركعيػا اسػاعمؿ فػ  اليػالـ أداةن كلد بًٌ 
ػػػػػؼ الجملػػػػػ ، لكصػػػػػؼ المعرفػػػػػ  بيػػػػػا، لٌف مػػػػػف  ػػػػػركط الصػػػػػا  أٍف اابػػػػػ   لاعًر

ػػؼ كالانيًػػر، ف ًيػػكف االسػػـ المكصػػكؿ )الػػذم( ىػػك الػػذم المكصػػكؼ فػػ  الاعًر
عػػرؼ الصػػل  كلًسػػت الصػػل  ىػػ  الاػػ  عرفاػػو ، كلػػد جعػػؿ النحػػاة كالمعربػػكف 
)الذم( انكب منػاب مكصػكفيا المعرفػ  فػ  اإلعػراب فاياسػبت داللاػو االسػمً  

ػػػػٍف( الاػػػػ  عػػػػدت ت عنػػػػدىـ اسػػػػمنا معرفػػػػ ن، كلػػػػد ابػػػػًٌ دا ، فعيػػػػ كالمعرفًػػػػ  ف أٌف )مى
 أنيػػػا لػػػـ اسػػػاعمؿ كصػػػل  لكصػػػؼ  ػػػرض ، لالٌ مكصػػػكل  اػػػدحؿ ضػػػمف ىػػػذا ال

المعرفػػ  بالجملػػ ، بػػؿ اسػػاعملت فػػ  اليػػالـ كصػػل  لكصػػؼ مػػا ىػػك مػػبيـه يًػػر 
معرفػػ  بالجملػػ ، فايػػكف العلػػ  الاػػ  أدت للػػى عػػد )الػػذم( معرفػػ ن يًػػر مكجػػكدة 
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ػػػػًف( المكصػػػػكل  ت لناػػػػو يمػػػػا نابػػػػت )الػػػػذم( منػػػػاب مكصػػػػكفيا المعرفػػػػ   فػػػػ  )مى
ػػػٍف( منػػػاب مكصػػػكفيا النيػػػرة العامػػػ  فاياسػػػبت داللاػػػو فػػػ  الاعر  ًػػػؼ ، نابػػػت )مى

 فاياسبت داللاو ف  الانيًر كالعمكـ .
مػف  شةرط واالسةتفهام :ثاني : عالقةة )َمةن( الموصةولة بالالمطمب ال

مػف السػما   عػدش المعركؼ بنجماع النحاة أفا أسما  االسااياـ كأسػما  ال ػرط اي 
باػدأ نيػرة ، لػػاؿ سػكيات كلػكع المالنيػرة ، كالمبيمػ  ، حاػى لنايػـ جعلكىػا مػف م

باػػػدأ بػػػالنيرة ابػػػف الحبػػػاز : ))كحػػػؽ المباػػػدأ أف ًيػػػكف معرفػػػ  ...  ... كلػػػذلؾ ًك
ػػف ًقػػـ ألػػـ معػػو ، أك  صػػكر ... أف ... أف ًيػػكف اليػػالـ  ػػرطنا  ، يقكلػػؾ : مى

ًيكف لالسااياـ ، يقكلؾ : مىف عندؾ ؟((
(ُ) 

  ، كال ًيػكف نيػرة معرفػ كالمبادأ ال ًيػكف لالٌ صاكر : ))كلاؿ ابف ع  
أك ايػػػكف اسػػػـ اسػػػااياـ ، أك اسػػػـ  ب ػػػركط ، كىػػػ  أف ايػػػكف مكصػػػكف  ... لالٌ 

 (ِ)  رط((
كلػاؿ السػًكط  : )) ًجػكز االباػدا  بػالنيرة ب ػرط الااحػدة ، كاحصػػؿ  

ػػف ... يالبنػػا ب حػػد أمػػكر :  أف ايػػكف كاجبػػ  الاصػػدًر ، ياالسػػااياـ ، نحػػك : مى
 (ّ)لـ(( عندؾ ؟ كال رط ، نحك : مىف ًقـ أ

فػ)مىًف( المكصكل  لك لـ ايف ااًد معنى الانيًػر كالعمػكـ ، لمػا جػا ت 
ػػػًف(  ػػػًف( االسػػػاايامً  النيػػػراًف المبيماػػػًف ، بػػػؿ )مى ػػػًف( ال ػػػرطً  ك)مى بلاظيػػػا )مى
ػػًف(  ػػًف( المكصػػكل  معنػػى ال ػػرط ، كيػػذلؾ )مى ال ػػرطً  جػػا ت مػػف اضػػمف )مى

 االسااياـ  .االساايامً  جا ت مف اضمف )مىًف( المكصكل  معنى 
ػًف(  كأيرر مف ذلؾ أفا ياب لعراب القػرلف كااسػًره أ ػارت للػى  أفا )مى
ػػًف( ال ػػرطً  ، يػػػ)مىف(  المكصػػكل  كردت فػػ  مكاضػػ  يرًػػرة محاملػػ  لمعنػػى )مى

                                                 

 . 400-1/398( اىغسج اىَخسٞح فٜ شسح اىدزج ا١ىسٞح  1)
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ابي ) ف  لكلو اعالى : ًطًػػحىايوي فى يٍكلىػػًحؾى أىٍصػحى اطىػٍت بًػًو حى ًِّحى ن كىأىحى بىلىى مىف يىسىبى سى
اًلديكفى  النااًر ىيـٍ    {ُٖالبقرة : (}ًفًيىا حى

جػػػػاز فػػػػ  )مػػػػف( فػػػػ  ىػػػػذه اآلًػػػػ  أف ايػػػػكف مكصػػػػكل  بمعنػػػػى )الػػػػذم( 
جػكز  كالحبر )ف كلحػؾ( ، كجػاز دحػكؿ الاػا  فػ  الحبػر السػايماؿ ال ػركط ، ًك

أف ايكف  رطً  ، كالجكاب لكلػو : )ف كلحػؾ( كعلػى يػال القػكلًف فمحليػا الرفػ  
  ًيػػكف الحبػػر )ف كلحػػؾ( كمػػا بعػػده ، كال باالباػػدا  ، كعنػػد جعػػؿ )مػػف( مكصػػكل

ًيػػػكف لقكلػػػو )يسػػػب سػػػًح ( كمػػػا عطػػػؼ علًػػػو محػػػؿ مػػػف اإلعػػػراب ت لكلكعػػػو 
ا ال ػػػػرط أك ا عنػػػػد جعليػػػا  ػػػػرطً  ، فقػػػد احالػػػػؼ فػػػ  حبرىػػػػا ، لٌمػػػصػػػل  ، أٌمػػػ

يػػػكف لكلػػػو )يسػػػب( كمػػا عطػػػؼ علًػػػو فػػػ  محػػػؿ جػػػـز  الجػػزا  ، أكيالىمػػػا ، ًك
 .  (ُ)بال رط  

ػػف( فػػ   اف : المكصػػكل ذلؾ جػػاز ىػػذاف الكجيػػكيػػ كال ػػرطً  ، فػػ  )مى
ػػا لىػػ) لكلػػو اعػػالى : ػػًف اٍ ػػاىرىاهي مى ػػكٍا لىمى ًلمي لىقىػػٍد عى ػػالىؽو كى البقػػرة :  (}وي ًفػػ  اآلًحػػرىًة ًمػػٍف حى

َُِ}(ِ)  
ػػف فىػػرىضى ) كلكلػػو اعػػالى : فىػػثى كىالى فيسيػػكؽى كىالى ًجػػدىاؿى ًفػػ  فىمى ػػما فىػػالى رى اٍلحى

  (ّ){ُٕٗ(}البقرة : مِّ اٍلحى 
ػػذىاًب الناػػاًر )كلػػو اعػػالى : كل ـا أىٍضػػطىرشهي ًللىػػى عى اِّعيػػوي لىًلػػًالن ريػػ ػػف يىاىػػرى فى يمى مى كى

ًبٍحسى اٍلمىًصًري    (ْ){ُِٔبقرة : (}الكى
ـي ال اٍيرى فى ) كلكلو اعالى : ٍموي فىمىف  ىًيدى ًمنيي   (ٓ){ُٖٓالبقرة : (}ٍلًىصي
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 1/86، ٗاىرثٞاُ فٜ إعرساب اىقرسأُ  1/115( ْٝظس : اىثٞاُ فٜ غسٝة إعساب اىقسآُ  2)

 . 1/482، ٗاىثاس اىَاٞظ 

 . 2/144، ٗاىثاس اىَاٞظ  1/131( ْٝظس : اىرثٞاُ فٜ إعساب اىقسآُ  3)

 . 1/552، ٗاىثاس اىَاٞظ  1/96( ْٝظس : اىرثٞاُ فٜ إعساب اىقسآُ  4)

 .2/69، ٗاىثاس اىَاٞظ  1/125( ْٝظس : اىرثٞاُ فٜ إعساب اىقسآُ  5)



- 122 - 

 

ًلػػػػػؾى فى ي  ) : كلكلػػػػو اعػػػػالى لاى بىٍعػػػػدى ذى ػػػػػف اىػػػػكى ـي اٍلاىاًسػػػػػقيكفى فىمى لؿ (}ٍكلىػػػػػًحؾى ىيػػػػ
 (ُ){ِٖعمراف : 

ػٍف أىٍكفىػى ًبعىٍيػًدًه كىاااقىػى فىػًنفا اللٌػوى ًيًحػبش اٍلميااًقػًفى  : )كلكلػو اعػالى   (بىلىػى مى
 (ِ){ٕٔلؿ عمراف : }

ـٍ ) كلكلو اعالى : ـٍ أىٍجػريىي اًلحان فىلىيي مىٍف لمىفى ًباللاًو كىاٍلًىٍكـً اآلًحًر كىعىًمؿى صى
نيكفى عً  ـٍ ًىٍحزى ـٍ كىالى ىي لىًًٍي ٍكؼه عى ـٍ كىالى حى بًِّي  (ّ){ِٔ: }البقرة (ندى رى

ػٍف )كلكلو اعالى :  مى ػرى فىًلنىٍاًسػًو كى ػٍف أىٍبصى ـٍ فىمى بِّييػ ػآًحري ًمػف را ػا ييـ بىصى لىػٍد جى
ًاًظو  لىًٍييـ ًبحى ا أىنىٍا عى مى  (ْ){َُْ(}النعاـ : عىًم ى فىعىلىًٍيىا كى

ػػػػػػػػػٍ  ه فىااِّبىػػػػػػػػػاعه فى )كلكلػػػػػػػػػو اعػػػػػػػػػالى :  ًاػػػػػػػػػ ى لىػػػػػػػػػوي ًمػػػػػػػػػٍف أىًحًػػػػػػػػػًو  ى ػػػػػػػػػٍف عي مى
كؼً ًباٍلمىعٍ    (ٓ){ُٖٕ(}البقرة : ري

لىى الاػًذًفى ًيبىدِّليكنىػوي )  كلكلو اعالى : ا ًلٍرميوي عى فىمىف بىدالىوي بىٍعدىمىا سىًمعىوي فىًننامى
ًلًـه   (ٔ){ُُٖالبقرة :(}ًلفا الٌلوى سىًمً ه عى

ػزىاويهي يىػذىًلؾى نىٍجػًزم لىاليكٍا جى )كلكلو اعالى :  زىلويهي مىف كيًجدى ًف  رىٍحًلًو فىييػكى جى
 (ٕ){ٕٓسؼ : ًك } (الظااًلًمًفى 

ًٍػتى أىًك ) كلكلو اعالى : ػما اٍلبى ػٍف حى اىا كىاٍلمىٍركىةى ًمػف  ىػعىآًحًر اللٌػًو فىمى ًلفا الصا
مىف اىطى  لىًًٍو أىف ًىطاكاؼى ًبًيمىا كى نىاحى عى ًلػًـاٍعاىمىرى فىالى جي ًٍػرنا فىػًنفا اللٌػوى  ىػاًيره عى   (كاعى حى

  (ُ){ُٖٓقرة : }الب
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ػػػا ؾى ًمػػػفى اٍلًعٍلػػػـً فىقيػػػٍؿ ) كلكلػػػو اعػػػالى : ػػػا جى ػػػؾى ًفًػػػًو ًمػػػف بىٍعػػػًد مى آجا ػػػٍف حى فىمى
ـا نىٍباىًيػ ـٍ ريػ ـٍ كىأىنايسىنىا كأىنايسىيي ًنسىا يي ًنسىا نىا كى ـٍ كى ٍؿ فىنىٍجعىػؿ اىعىالىٍكٍا نىٍدعي أىٍبنىا نىا كىأىٍبنىا يي

لىى اٍليىاًذًبًفى    (ِ){ُٔ:  اؿ عمراف}(لاٍعنى ي الٌلًو عى
ػػػفلى : )كلكلػػػو اعػػػا  ػػػافى ًيًرًػػػدي رىػػػكىابى الػػػدشٍنًىا فىًعنػػػدى اللٌػػػًو رىػػػكىابي الػػػدشٍنًىا  مى يى

يىافى الٌلوي سىًمًعنا بىًصًرنا   (ّ){ُّْ}النسا  :    كىاآلًحرىًة كى
ػؿا ًىا أىًشيىا الا )كلكلو اعالى :  رشييـ ماػف ضى ـٍ الى ًىضي ـٍ أىنايسىيي لىًٍيي نيكٍا عى  ًذًفى لمى

ايـٍ  ًٍ  (ْ){َُٓالماحدة (}ًلذىا اٍىاىدى

يىالى و ريـا اىابى ًمف بىٍعًدًه كىأىٍصػلى ى ) كلكلو اعالى : ـٍ سيك نا ًبجى مىف عىًمؿى ًمنيي
  (ٓ) {ْٓ:  لنعاـ}ا( ىناوي يىايكره راًحًـه فى 

بًػًفه  لالٌ ) : كلكلو اعالى ًف اٍساىرىؽى الساػٍم ى فى ىٍابىعىػوي ً ػيىابه مش (}الحجػر :  مى
ُٖ}(ٔ)                       

ـٍ ) : كلكلػػػو اعػػػالى ػػػف اىًبعىػػػؾى ًمػػػٍنيي كرنا لامى ػػػٍدحي ا ما ػػػٍذويكمن لىػػػاؿى اٍحػػػريٍج ًمٍنيىػػػا مى
ـٍ أىٍجمىًعًف ـى ًمنيي يىنا  (ٕ){ُٖ(}العراؼ : لىٍموفا جى

ـٍ مى )  كلكلو اعالى :  لىييػ ـٍ يىضىبه مِّفى الٌلًو كى ٍدرنا فىعىلىًًٍي ف  ىرىحى ًباٍلييٍاًر صى
 ُ){َُٔ(}النحؿ : عىذىابه عىًظًـه 
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مىف  ىا  فىٍلًىٍيايٍر فىمىف  ىا  فىٍلًيوٍ )كلكلو اعالى :   (ِ){ِٗ:  الييؼ(}ًمف كى

ػػػػػاللىً  فىٍلًىٍمػػػػػدي ) كلكلػػػػػو اعػػػػػالى : ػػػػػافى ًفػػػػػ  الضا ػػػػػف يى  ٍد لىػػػػػوي الػػػػػراٍحمىفي ليػػػػػٍؿ مى
 (ّ){ٕٓمًرـ : (}مىد ا

ًىٍيًدًًو ًللىى عىذىاًب ) كلكلو اعالى : لىًًٍو أىناوي مىف اىكىالهي فى ىناوي ًيًضلشوي كى ييًابى عى
 (ْ){ًًْر(}الحم : الساعً 

ػرىهي اللاػوي ًفػ  الػدشٍنًىا كىالًحػرىًة )  كلكلو اعالى :  مىف يىافى ًىظيػفش أىف لاػف ًىنصي
ػا ًىً ػًظي  فىٍلًىٍمديٍد ًبسىبىبو  ػديهي مى ًٍ (}الحم : ًللىى السامىا  ريـا ًلًىٍقطىٍ  فىٍلًىنظيٍر ىىػٍؿ ًيػٍذًىبىفا يى

ُٓ} (ٓ) 
ػػػؿى اللاػػػًو التو كىىيػػػكى ) : كلكلػػػو اعػػػالى ػػػك ًلقىػػػا  اللاػػػًو فىػػػًنفا أىجى ػػػافى ًىٍرجي ػػػف يى مى

ـي    (ٔ){ٓالعنيبكت :  }(الساًمً ي اٍلعىًلً
ػػػؽا عى )أى  :كلكلػػػو اعػػػالى ػػػٍف حى ػػػف ًفػػػ  فىمى ػػػ ي اٍلعىػػػذىاًب أىفى ىنػػػتى اينًقػػػذي مى ػػػًو يىًلمى لىًٍ

  (ٕ){ُٗ(}الزمر : الناارً 
ًنًػػبو )كلكلػػو اعػػالى :   ػػا  ًبقىٍلػػبو مش ػػًب كىجى ًٍ ً ػػ ى الػػراٍحمىف ًباٍل ى ػػٍف حى (}ؽ : مى

ّّ} (ٖ)   

                                                                                                                

، ٗاىرردز اىَصررُ٘  2/111، ٗاىرثٞرراُ فررٜ إعررساب اىقررسآُ  2/616( ْٝظررس : اىنشرراف  1)

1/228-290 . 

 . 1/411( ْٝظس : اىدز اىَصُ٘  2)

 . 1/632ىدز اىَصُ٘ ، ٗا 6/262( ْٝظس : اىثاس اىَاٞظ  3)

 . 8/228، ٗاىدز اىَصُ٘  2/211( ْٝظس : اىرثٞاُ فٜ إعساب اىقسآُ  4)

 . 8/241( ْٝظس : اىدز اىَصُ٘  5)

 . 9/9( ْٝظس : اىدز اىَصُ٘  6)

، ٗاىثاررس اىَاررٞظ  4/111، ٗاىنشرراف  2/365( ْٝظررس : اىرثٞرراُ فررٜ إعررساب اىقررسآُ  1)

 . 420-9/419، ٗاىدز اىَصُ٘  1/560

، ٗاىثارررس  2/318، ٗاىثٞررراُ فرررٜ غسٝررة إعرررساب اىقرررسآُ  4/111( ْٝظررس : اىنشررراف  8)

 . 10/32، ٗاىدز اىَصُ٘  8/138اىَاٞظ 
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ػػًف( االسػػاايامً  ،  كيػػذلؾ جػػا ت فػػ  مكاضػػ  يرًػػرة ملابسػػ  بمعنػػى )مى
)ليػٍؿ ًىػا  ب كالااسًر، يػ)مىف( ف  لكؿ اهلل اعػالى :كىذا ما جا  ف  ياب اإلعرا

اًلبىػ ي الػدِّاًر  ػف اىييػكفي لىػوي عى اًمؿه فىسىٍكؼى اىٍعلىميػكفى مى ـٍ ًلنِّ  عى لىى مىيىانىًايي ليكٍا عى لىٍكـً اٍعمى
( } النعاـ :   { .ًُّٓلناوي الى ًيٍاًل ي الظااًلميكفى

ػػف( ىنػا أف ايػػكف مكصػكل  بمعنػػى )   أك أف ايػػكف  م(الػذجػاز فػ  )مى
 . (ُ)اساايامً  
ػػف كيػػذلؾ جػػاز ىػػذاف الكجيػػاف فػػ  لكلػػو اعػػالى  ػػكفى مى : )فىسىػػٍكؼى اىٍعلىمي

ًقًـه( }ىكد :  لىًًٍو عىذىابه مش ًىًحؿش عى   (ِ){ًّٗىٍ ًاًًو عىذىابه ًيٍحًزًًو كى
ندنا( }كلكلو اعالى : )  ًىٍعلىميكفى مىٍف ىيكى  ىرٌّ مايىاننا كىأىٍضعىؼي جي مًرـ : فىسى

ٕٓ}(ّ) 
ابي  ػػػٍف أىٍصػػػحى ػػػاىٍعلىميكفى مى ػػػكا فىسى باصي اىػػػرىبِّصه فىاىرى كلكلػػػو اعػػػالى : )ليػػػٍؿ ييػػػؿٌّ مش

ًف اٍىاىدىل( }طو :  مى رىاًط الساًكمِّ كى  (ْ){.ُّٓالصِّ
ػػٍلطىافو ًلالٌ  ػػف سي ًًٍيـ مِّ لىػػ ػػا يىػػافى لىػػوي عى مى ػػف ًيػػٍوًمفي كلكلػػو اعػػالى : )كى ـى مى  ًلػػنىٍعلى

ًاًظه( }سب  : ًبالًحرىًة ًمما  لىى ييؿِّ  ىٍ  و حى بشؾى عى  (ٓ){ٍُِف ىيكى ًمٍنيىا ًف   ىؾ  كىرى
ػػٍف  ػػاىٍعلىميكفى مى ياٍلنىػػا فىسى ػػًو اىكى لىًٍ ناػػا بًػػًو كىعى كلكلػػو اعػػالى : )ليػػٍؿ ىيػػكى الػػراٍحمىفي لمى

( }الملؾ :   (ٔ){ ِٗىيكى ًف  ضىالؿو مشًبًفو

                                                 

 1/342، ٗاىثٞاُ فٜ غسٝة إعساب اىقسآُ  285( ْٝظس : إعساب اىقسآُ ىيْااض    1)

 . 1/403، ٗاىرثٞاُ فٜ إعساب اىقسآُ 

 . 6/322صُ٘ ، ٗاىدز اىَ 5/289( ْٝظس : اىثاس اىَاٞظ  2)

، ٗاىررردز  6/262، ٗاىثارررس اىَارررٞظ   1/116( ْٝظرررس : اىرثٞررراُ فرررٜ إعرررساب اىقرررسآُ  3)

 . 1/633اىَصُ٘ 

 . 8/126، ٗاىدز اىَصُ٘  6/116( ْٝظس : اى اٍع ١حناً اىقسآُ  4)

 . 9/111، ٗاىدز اىَصُ٘  1/330( ْٝظس : اىرثٞاُ فٜ إعساب اىقسآُ  5)

 . 1119اض   ( ْٝظس : إعساب اىقسآُ ىيْا 6)
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عىٍلنىػػا اٍلًقٍبلىػػ ى كى عػػالى : )كيػػذلؾ جػػاز ىػػذا الكجيػػاف فػػ  لكلػػو ا ػػا جى الااًػػ   مى
لىًٍيىػػػػػػػا ًلالٌ  ػػػػػػػ يينػػػػػػػتى عى ًٍ ًقبى لىػػػػػػػى عى ػػػػػػػف ًىنقىًلػػػػػػػبي عى ػػػػػػػف ًىاابًػػػػػػػ ي الراسيػػػػػػػكؿى ًمما ـى مى ( وً ًلػػػػػػػنىٍعلى

 . (ُ){ُّْ}البقرة :
ػػػػٍف أىٍضػػػػعىؼي )كلكلػػػػو اعػػػػالى :  ػػػػًىٍعلىميكفى مى ػػػػديكفى فىسى ػػػػا ًيكعى ااػػػػى ًلذىا رىأىٍكا مى حى

 (ِ){ِْالجف : (}نىاًصرنا كىأىلىؿش عىدىدنا
ػػًف( محاملػػ  لمعنػػى المكصػػكل كفػػ  مكاضػػ  جػػا ، كال ػػرطً  ،   ت )مى

ػذىابنا ) كاالساايامً  يػ)مىف( فػ  لكلػو اعػالى : ـى لىنىػا ىىػذىا فىػًزٍدهي عى ػف لىػدا بانىػا مى لىػاليكا رى
 {ُٔص :  (ً}ًضٍعانا ًف  الناار

( ًجػػكز أف ايػػكف  ـى ػػف لىػػدا ػػف( جػػا  فػػ  الػػدر المصػػكف : ))لكلػػو : )مى )مى
ـى( حبرىػػا ، كأف ايػػكف   ػػرطً  ك)فىػػًزٍدهي( جكابيػػا ، كأف ايػػكف اسػػاايامً  ، ك)لىػػدا
مكصػػػػػكل  بمعنػػػػػى )الػػػػػذم( كحًنحػػػػػذ ًجػػػػػكز فًيػػػػػا كجيػػػػػاف : الرفػػػػػ  باالباػػػػػدا  ، 
كالحبر)فىًزٍدهي( ، كالاا  زاحدة ا ػبًينا لػو بال ػرط ، كالرػان  : أنايػا منصػكب  باعػؿ 

 (ّ) مقدر على اال ا اؿ((
ػػػػػًف( المكصػػػػػكل  نيػػػػػرة مبيمػػػػػ  دالٌػػػػػفليػػػػػكف    علػػػػػى العمػػػػػـك  ،  ػػػػػاع )مى

ػػػػًف( االسػػػػاايامً  النيػػػػراًف المبيماػػػػًف  ػػػػًف( ال ػػػػرطً  ، ك)مى احاماليػػػػا لمعنػػػػى )مى
 الدالاًف على العمـك . 

كمف جي  أحرل فنفا )مىًف( المكصكل  اسػاعملت مػف دكف )الػذم( فػ  
فػػ  سػػًاؽ االسػػااياـ السػػًالات الدالػػ  علػػى معنػػى الانيًػػر كالعمػػـك ، يكلكعيػػا 

ػػؽِّ ليػػًؿ اللٌػػوي ياإلنيػػارم  ػػف ًىٍيػػًدم ًللىػػى اٍلحى يىآًحييـ ما قكلػػو اعػػالى : )ليػػٍؿ ىىػػٍؿ ًمػػف  يػػرى

                                                 

 .       ُٓٓػ ُْٓ/ِ( ًنظر : الدر المصكف  ُ)
 468-2/461( ْٝظس : اىثٞاُ فٜ غسٝة إعساب اىقسآُ  2)

 . 9/392( اىدز اىَصُ٘  3)
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ػػؽش أىف ًياابىػػ ػؽِّ أىحى ػف ًىٍيػػًدم ًللىػػى اٍلحى ػػؽِّ أىفىمى أىف ًيٍيػػدىل   ى أىماػف الا ًىًيػػدِّمى ًلالٌ ًىٍيػًدم ًلٍلحى
( }ًك  ًٍؼى اىٍحييميكفى ـٍ يى ا لىيي  { ّٓنس : فىمى
ػػػف ًىػػػٍ ًا  لًمننػػػا ًىػػػٍكـى كلكلػػػو اعػػػالى : ) ػػػره أىـ ما ًٍ ػػػف ًيٍلقىػػػى ًفػػػ  الناػػػاًر حى أىفىمى

 { .َْ( }فصلت : اٍلًقًىامى ً 
لىى كىٍجًيػًو أىٍىػدىل أىماػف ًىٍمً ػ  سىػًكً ا  كلكلو اعالى : )أىفىمىف ًىٍمً   ميًيب ا عى

( }الملؾ :  لىى ًصرىاطو مشٍساىًقًـو  { . ِِعى
(  لكلػػػػػوك  ػػػػػافى فىاًسػػػػػقنا ال ًىٍسػػػػػاىكيكفى ػػػػػف يى ٍوًمننػػػػػا يىمى ػػػػػافى مي ػػػػػف يى اعػػػػػالى : )أىفىمى
 { ُٖ}السجدة : 
ػػٍف ىيػػكى ك  ػػؽش يىمى بِّػػؾى اٍلحى ػػؾى ًمػػف رى ػػا أينػػًزؿى ًللىًٍ ـي أىنامى ػػف ًىٍعلىػػ لكلػػو اعػػالى : )أىفىمى

ا ًىاىذىياري أيٍكليكٍا الىٍلبىاًب( }الرعد :  { .ُٗأىٍعمىى ًلنامى
اىػاعى  كلكلو اعالى : سىننا فىييػكى الًلًػًو يىمىػف ماااٍعنىػاهي مى ٍدنىاهي كىٍعدنا حى )أىفىمىف كىعى

( }القصص :  ًرًفى ً  ًمفى اٍلميٍحضى ًىاًة الدشٍنًىا ريـا ىيكى ًىٍكـى اٍلًقًىامى  { .ُٔاٍلحى
عىٍلنىػا لىػوي نيػكرنا ًىٍمً ػ  بًػلكلو اعالى : )أىكى ك  ًٍنىاهي كىجى ًٍانا فى ىٍحًى ًو ًفػ  مىف يىافى مى

اًرجو مِّ   { .ُِِ(}النعاـ : ٍنيىاالنااًس يىمىف مارىليوي ًف  الظشليمىاًت لىًٍسى ًبحى
عىليػػى : لكلكلػو اعػػا ػػبىٍت كىجى ػػا يىسى لىػػى ييػؿِّ نىٍاػػسو ًبمى ػػٍف ىيػػكى لىػػآًحـه عى كٍا ًللٌػػًو )أىفىمى

 {.ّّ( }الرعد:  يرىيىا 
ًلػكلكلو اعالى :    ًِّػفى لىػوي سيػك ي عىمى سىػننا فىػًنفا اللاػوى ًيًضػؿش )أىفىمىف زي ًو فىػرىلهي حى
ًىٍيًدم مىف ًى ىا  مىف ًى ىا   {ٖ( }فاطر : كى

ًلًػػػؿى  ػػػً  كى ػػػف ًىااًقػػػ  ًبكىٍجًيػػػًو سيػػػك ى اٍلعىػػػذىاًب ًىػػػٍكـى اٍلًقًىامى كلكلػػػو اعػػػالى : )أىفىمى
( }الزمر :   {.ًِْللظااًلًمًفى ذيكليكا مىا يينايـٍ اىٍيًسبيكفى

ًٍػره لكلو اعالى : )أىفى ك  ًرٍضػكىافو حى لىػى اىٍقػكىل ًمػفى اللٌػًو كى ػٍف أىساػسى بيٍنًىانىػوي عى مى
لىىى  ىاى   { .َُٗ( }الاكب  : ا جيريؼو ىىارو أىـ ماٍف أىساسى بيٍنًىانىوي عى

ػػفى الساػػمىا   لكلػػو اعػػالى :ك  لىػػؽى الساػػمىاكىاًت كىالٍرضى كىأىنػػزىؿى لىييػػـ مِّ ػػٍف حى )أىما
 { .َٔدىاًحؽى ذىاتى بىٍيجى و( }النمؿ : مىا  فى ىنبىٍانىا ًبًو حى 
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عىػػؿى كلكلػػو اعػػالى :  عىػػؿى ًحاللىيىػػا أىٍنيىػػارنا كىجى عىػػؿى الٍرضى لىػػرىارنا كىجى ػػف جى )أىما
 ) ػػػكفى ـٍ ال ًىٍعلىمي ػػػ ى اللاػػًو بىػػٍؿ أىٍيرىػػريىي ػػاًجزنا أىًللىػػوه ما ًًٍف حى عىػػؿى بىػػػًٍفى اٍلبىٍحػػرى كىاًسػػ ى كىجى لىيىػػا رى

 { ُٔ}النمؿ : 
ًىٍيً ػػػػػؼي السشػػػػػك ى اعػػػػػالى : كلكلػػػػػو  ػػػػػاهي كى ػػػػػف ًيًجًػػػػػبي اٍلميٍضػػػػػطىرا ًلذىا دىعى )أىما

( }النمؿ :  كفى لىاىا  الٍرًض أىًللىوه ما ى اللاًو لىًلًالن ماا اىذىياري ـٍ حي ًىٍجعىلييي  {ِٔكى
ػػػف ًيٍرًسػػػؿي   مى ػػػاًت اٍلبىػػػرِّ كىاٍلبىٍحػػػًر كى ـٍ ًفػػػ  ظيليمى ػػػف ًىٍيػػػًدًيي كلكلػػػو اعػػػالى : )أىما

( }النمػؿ : الرِّ  ػا ًيٍ ػًرييكفى اًػًو أىًللىػوه ماػ ى اللاػًو اىعىػالىى اللاػوي عىما ًىاحى بيٍ ػرنا بىػًٍفى ًىػدىٍم رىٍحمى
ّٔ } 

ػػفى الساػػمىا   ػػف ًىػػٍرزيليييـ مِّ مى ـا ًيًعًػػديهي كى ٍلػػؽى ريػػ ػػف ًىٍبػػدىأي اٍلحى كلكلػػو اعػػالى : )أىما
( }النمؿ : كىالٍرًض أىًللىوه ما ى اللاًو ليٍؿ ىىاايكا بيٍرىى  اًدًلًفى ـٍ ًلف يينايـٍ صى  {.ْٔانىيي

لىٍقنىػاىيـ مِّػف الى : )كلكلو اع  لىٍقنىػا ًلناػا حى ٍلقنا أىـ ماٍف حى ـٍ أى ىدش حى ـٍ أىىي فىاٍساىٍاًاًي
 {ُُ(}الصافات : ًطًفو الًزبو 

ػػ ػػ  صػػل  اسػػاعماليا مػػف دكف )الػػذم( فػػ  سػػًاؽ فليػػكف )مى ف( نيػػرة عاما
 الانيًر كالعمكـ .الداؿ على االسااياـ  

ػػا  ػػا ) كلكعيػا فػػ  سػػًاؽ ال ػػرط ، يقكلػو اعػػالى :كمػف ذلػػؾ أًضن لىػػاؿى أىما
ػذىابنا نشٍيػرنا } بِّػًو فىًيعىذِّبيػوي عى دش ًللىػى رى ـا ًيػرى ـى فىسىٍكؼى نيعىذِّبيوي ريػ ػٍف لمىػفى ٕٖمىف ظىلى ػا مى { كىأىما

ػػنىقيكؿي لىػػ سى ٍسػػنىى كى ػػزىا  اٍلحي ا فىلىػػوي جى ػػاًلحن ًمػػؿى صى -ٕٖ(}الييؼ : وي ًمػػٍف أىٍمًرنىػػا ًيٍسػػرناكىعى
ٖٖ} 

 ) ـى ( فىسىػٍكؼى نيعىذِّبيػوي صػلاو ، كجملػ  )مف : مكصكؿ مبادأ ، كجملػ  )ظىلىػ
 حبره ، كالاا  كالع  ف  جكاب )أماا( ، كيذلؾ اآلً  الا  بعدىا .

ا فىعىسىػػى أىف ًىييػػكفى كلكلػػو اعػػالى :  ػػاًلحن ًمػػؿى صى ػػفى كىعى ػػف اىػػابى كىلمى ػػا مى )فى ىما
(}القصص :  ٍاًلًحًفى  {ًٕٔمفى اٍلمي

ويكا كلكلػػػػو اعػػػػالى :   ـي اٍلػػػػرى ػػػػٍف أيكاًػػػػ ى ًياىابىػػػػوي ًبًىًمًنًػػػػًو فىًىقيػػػػكؿي ىىػػػػاوي ػػػػا مى )فى ىما
 { .ًُٗياىاًبًٍو( }الحال  : 
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( حبػره ، كالاػا  كالعػ  فػ  جػكاب  مىف : مكصكؿ مبادأ ، كجملػ  )ًىقيػكؿي
 ، )أماا( 

اًلًو فىًىقيػكؿي ًىػا : )كىأى لكلو اعالىكيذلؾ الحاؿ ف   ػٍف أيكاًػ ى ًياىابىػوي ًبً ػمى ػا مى ما
ـٍ أيكتى ًياىاًبًٍو( }الحال  :  {.ِٓلىًٍاىًن  لى

ػػف طى ىػػى } ػػا مى ًىػػاةى الػػدشٍنًىا }ّٕكلكلػػو اعػػالى : )فى ىما { فىػػًنفا ّٖ{ كىلرىػػرى اٍلحى
ٍ كىل( }النازعات(} ـى ًى ى اٍلمى ًحً  { .ّٗ-ّٕاٍلجى

ػػػكلكلػػػو اعػػػالى : ) ػػػا مى ػػػًف اٍليىػػػكىل كىأىما نىيىػػػى الػػػناٍاسى عى بِّػػػًو كى ـى رى قىػػػا ػػػاؼى مى ٍف حى
ٍ كىلَْ} نا ى ًى ى اٍلمى  {ُْ-َْ}النازعات :  { فىًنفا اٍلجى

ػػػف(  ػػػا( : حػػػرؼ  ػػػرط كااصػػػًؿ ، ك)مى   محػػػؿ رفػػػ  فػػػ: مكصػػػكل  )أما
فا ، كاسػػميا ، مباػػدأ ، ك)حػػاؼى  ( صػػلايا ، كالاػػا  كالعػػ  فػػ  جػػكاب ال ػػرط ، كا 
 ؿ رف  حبر )مف( المكصكل  .كحبرىا ،  ف  مح

ػػػًف اٍسػػػاىٍ نىى }كمرػػػؿ ذلػػػؾ كلكلػػػو اعػػػالى ػػػا مى ػػػدال(  { فى ىنػػػتى ٓ: )أىما لىػػػوي اىصى
  { . ٔػ ٓ}عبس : 

ػػػا ؾى ًىٍسػػعىى } ػػف جى ػػػا مى { فى ىنػػػتى ٗ{ كىىيػػػكى ًىٍح ىػػى }ٖكلكلػػو اعػػالى : )كىأىما
ٍنوي اىلىياى( }عبس :   {َُػ ٖعى

ٍساىٍ نىى( صلايا ، )ف نػت( : مف : مكصكل  ف  محؿ رف  مبادأ  ، ك)ا
ٍنوي اىلىياى( : جمل  اسمً  ف  محػؿ رفػ   الاا  كالع  ف  جكاب )أماا( ، ك)أىنتى عى

 حبر )مف( المكصكل  .
ػػٍف أيكاًػػ ى ًياىابىػػوي ًبًىًمًنًػػًو }  ػػا مى { فىسىػػٍكؼى ٕكمرػػؿ ذلػػؾ لكلػػو اعػػالى : )فى ىما

اسىبي ًحسىابنا ًىًسًرنا( }االن قاؽ :   { .ٖػ ًٕيحى
ػػٍف أيكاًػػ ى ًياىابىػػوي كىرىا  ظىٍيػػًرًه } ػػا مى { فىسىػػٍكؼى ًىػػٍدعيك َُكلكلػػو اعػػالى : )كىأىما

 { . ُُػ َُريبيكرنا( }الن قاؽ :
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ػػػف أىٍعطىػػػى كىاااقىػػػى } ػػػا مى ٍسػػػنىى }ٓكلكلػػػو اعػػػالى : )فى ىما ػػػداؽى ًباٍلحي { ٔ{ كىصى
ػػػػػريهي ًلٍلًيٍسػػػػػرىل } ػػػػػف بىًحػػػػػؿى كىاٍسػػػػػاى ٍ ٕفىسىنيًىسِّ ػػػػػا مى ٍسػػػػػنىى }ٖنىى }{ كىأىما ػػػػػذابى ًباٍلحي يى { ٗ{ كى
 { َُػٓ{ ( }اللًؿ :َُفىسىنيًىسِّريهي ًلٍلعيٍسرىل }

{ ٕ{ فىييكى ًف  ًعً ى و رااًضًى و }ٔكلكلو اعالى : )فى ىماا مىف رىقيلىٍت مىكىاًزًنيوي }
ااٍت مىكىاًزًنيوي }  { .ٗ-ٔ{ ( } القارع  :ٗ{ فى يمشوي ىىاًكًى ه }ٖكىأىماا مىٍف حى
ػًف(  : وقةوع )َمةِن( الموصةولة موقةع النكةرة: المطمب الثالث  ىنػاؾ )مى

النيػػرة المكصػػكف  الاػػ  فرلػػكا بًنيػػا كبػػًف )مػػًف( المكصػػكل  مػػف حًػػث الاسػػمً  
كالمكل  اإلعراب  ، فسمًت الجمل  بعد الكلى صا  ، ليا محؿ مف اإلعراب، 

 (ُ)ليا  مف اإلعراب كسمًت بعد الرانً  صل ، ال محؿٌ 

ػػكلػػد ابػػ ف( اسػػاعمؿ فػػ  اليػػالـ كصػػل  لكصػػؼ مػػا ىػػك مػػبيـ ًف أف )مى
عػػاـ بالجملػػػ  ت فػػوفا مكصػػػكفيا الكاجػػب حذفػػػو يًػػر محػػػدد. جػػاز فػػػ  الػػػذىف 

ذا دِّ اقدًره بالنيرة ، أك بالمعرف  فنذا لي  ر بالكؿ صارت )مف( نيرة مكصػكف ، كا 
ليذًف  ف( كاحدة ت لذلؾ يرر احاماليار بالران  ، صارت مكصكل . فيما )مى دِّ لي 

حبش مىػف حسيػنىت أحاللػو ، ًحامػؿ أف الكجيًف ف  ياب اإلعراب، فا  لكلنا: أي 
ايػػػكف الجملػػػ  باقػػػدًر: أحػػػب الرجػػػؿ الػػػذم حسػػػنت أحاللػػػو، فايػػػكف )مػػػف( أداة 

 ر ، بجملػػ  )حسػػنت أحاللػػو( ، كًصػػ ٌ كصػػؿ لكصػػؼ المعرفػػ : )الرجػػؿ( المقػػدا 
ػػػػػ ملػػػػػ  )حسػػػػػنت ف( أداة كصػػػػػؿ لكصػػػػػؼ نيػػػػػرة مقػػػػػدرة بػػػػػػ)رجؿ( بجاف ايػػػػػكف )مى

 أفا ىػذا المكصػكؼ ال ًصػ  اقػدًره مػ  أحاللو(، أم: اقػكـ بػال رض ناسػو لالٌ 
الذم ت لناو نيرة، كال م  )مف( لناو ال ًص  لظيار مكصكفيا ت لذلؾ جعلت 

 مػف أف اجعػؿ ىػ  كصػلايا صػا  للنيػرة ، جعلػت )مف( باقدًره كمعناه ، فبدالن 
 كصكف  .ى  النيرة ناسيا كصلايا صاايا. فصارت م

                                                 

، ٗشرررسح اىسضرررٜ عيرررٚ اىنافٞرررح  413-2/412( ْٝظرررس : شرررسح اىَسصرررو  ترررِ ٝعرررٞش1)

3/131. 
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ػػف(  كىػػذه مػػا نػػكنه بػػو أبػػك حًػػاف الندلسػػ  ، فػػذير أناػػو ًجػػكز جعػػؿ )مى
  الػدار ، فػػ)مىف( فمكصكل  ، أك نيرة مكصكف  مف الاقدًر، يقكلؾ : لاـ مىف 

ايػا باقػدًر : لػاـ العالػؿ فػ  الػدار ، ل  ، ك)ف  الدار( صػلايا ، لذا جعلمكصك 
جكز أف اجعليا نيرة مكصكف  ، ك)ف  الدار( صا : باقػدًر ايا ، لذا جعلايا ًك

 (ُ)لاـ عالؿ ف  الدار

ػػػًف( المكصػػػكل  لمعنػػػى النيػػػرة المكصػػػكف  فػػػ    كليػػػذا يرػػػر احامػػػاؿ )مى
اػػب لعػػراب القػػرلف مكاضػػ  يرًػػرة جػػد ا فػػ  القػػرلف اليػػًرـ ، يمػػا جػػا  ىػػذا فػػ  ي

ماسػػركف اكجػد )مىػف( فػػ   ػاىد لرلنػ  ذىػػب النحػاة كالال ايػػاد  كااسػًرة ، حاػى
  كىناؾ منيـ مىف أجاز أف ايكف نيرة مكصكف    صكل  ، لالٌ للى أنايا مك 

ال ػكاىد  ات لسلكب القرلف اليًرـ ، فكجدتي للى دراس مرالن  فقد رجعتي 
القرلنً  الا  احاملت فًيا )مىف( أف ايكف مكصكل  ، كأف ايكف نيرة مكصكف  

للػػػى مػػا جػػػا  فػػ  ياػػػب لعػػػراب   ػػػيد بيػػا السػػػااذ عضػػًم  ، اسػػػانادناالاػػ  اسا
(ِ)ف  القرلف اليًرـ  ًف مكضعناأيرر مف رالر لقرلف كااسًره ، بل تا

 

أماا يًره ، فقد رمز للى المكاض  الا  احاملت فًيا )مىػف( للمكصػكل  
 .(ّ)ف  القرلف اليًرـ بل ت حكال  محاًف كسبعًف مكضعنافكالنيرة المكصكف  ، 

ػػػػ ( النيػػػػرة لنحػػػػاة بػػػػػ)مىفً ف( المكصػػػػكل  نيػػػػرة لػػػػكؿ افالػػػػدلًؿ علػػػػى أفا )مى
لذ ال فرؽ بًنيما ف  يكف يلاًيما مبيم  كنيرة عام  ، كف  ىػذا  المكصكف  ت

الصدد لاؿ الرض  : ))اعارض ب فا اعًرؼ المكصكؿ لذا ياف بصلاو ، كى  
 اعرفػػت النيػػرة المكصػػكف  بيػػا فػػ  نحػػك : جػػا ن  رجػػؿ ضػػرباو ت جملػػ  ، فيػػاٌل 

                                                 

 .546-1/544( ْٝظس : ازذشاف اىضسب 1)

  ُّْ-ُِّ/ّ(  ًنظر :  ِ)

يػػػػػػًرـ ، لمحمػػػػػػد حسػػػػػػف ال ػػػػػػًرؼ (  ًنظػػػػػػر : معجػػػػػػـ حػػػػػػركؼ المعػػػػػػان  فػػػػػػ  القػػػػػػرلف ال ّ)
ّ/َُِّ-َُّٗ .  
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كلػؾ : لقًػت مػف  ضػرباو ، ًيػكف فػ  ل ؼ حاصؿ، فيػاف ًنب ػ  أالٌ لفا المعرٌ 
فرؽ بًف يكف )مىف( مكصكل  كمكصكف (( 
(ُ)  
 ا نيرة ، لذ ىما     كاحػد ، لالٌ أم : لًس بًنيما فرؽ ف  أفا يلاًيم

أفا النحاة لـ ًصًبكا جكىر الحقًق  ف  اعػًرايـ لػػ)مف( المكصػكل  حػًف جعلػكا 
   كليػا محػػؿٌّ يػا اعػػد صػاالصػل  ح ػكنا ال محػؿ ليػػا مػف اإلعػراب ، فػػ  حػًف أنٌ 

فػػػكا )مػػػف( النيػػػرة  مػػػف اإلعػػػراب ، كيػػػذلؾ لػػػـ ًصػػػًبكا جػػػكىر الحقًقػػػ  حػػػًف عرا
المكصػػكف  بػػ ف الجملػػ  بعػػدىا صػػاايا كلػػدركا )مػػف( باسػػـ نيػػرة ، كالحقًقػػ  أفا 
الجملػػػػ  بعػػػػد يػػػػؿ منيمػػػػا لًسػػػػت صػػػػا  لػػػػػ)مف( ، بػػػػؿ ىػػػػ  فػػػػ  يلاًيمػػػػا صػػػػا  

 على اإلبياـ كالعمكـ . لمكصكؼ محذكؼ داؿٌ 
ا يررة كلكع )مىًف( المكصػكل  مػف دكف )الػذم( كالدلًؿ  على ما اقدـ أًضن

مكلػ  النيػػرة ، فقػػد ذىػػب النحػػاة للػى أفا الصػػؿ فػػ  المباػػدأ أف ًيػػكف معرفػػ  ، 
ليػػنيـ أجػػازكا كلكعػػو نيػػرة بمسػػكيات ، أكليػػا كأ ػػيرىا أف ًاقػػدـ الحبػػر علًػػو ، 

كلػػػو ل ككنحػػػ،  (ِ)كىػػػك ظػػػرؼ ، أك جػػػار كمجػػػركر ، نحػػػك : فػػػ  الػػػدار رجػػػؿ 
ـٍ اعالى : ) ـٍ فىًمنيي لىقىيي ًمنييـ مشٍوًمفه  ىيكى الاًذم حى  {ِ(}الا ابف : يىاًفره كى
ًشكفى الى ًىٍعلى كلكلو اعالى : )  ـٍ أيمِّ ًمٍنيي  { ٖٕ(}البقرة : ميكفى اٍلًياىابى كى

ـٍ كلكلو اعالى : ) لىٍك  ىا  لىيىدىايي آًحره كى ًمٍنيىا جى   {ٗ(}النحؿ : أىٍجمىًعًفى كى
ٍنييـٍ اعالى : ) كلكلو ٍقاىًصدىةه  مِّ  { ٔٔ(}الماحدة : أيما ه مش

سىًعًده كلكلو اعالى : ) ـٍ  ىًق ٌّ كى  { َُٓ(}ىكد : فىًمٍنيي
ًٍرىاًت كلكلو اعالى : ) ـٍ سىػاًبؽه بًػاٍلحى ًمٍنيي ٍقاىًصده كى ًمٍنييـ مش ـه لِّنىٍاًسًو كى ـٍ ظىاًل فىًمٍنيي

 { ِّ(}فاطر : اٍليىًبًري ًبًنٍذًف اللاًو ذىًلؾى ىيكى اٍلاىٍضؿي 
ـٍ فىاًسقيكفى كلكلو اعالى : ) ٍنيي يىًرًره مِّ  {ِٔ(}الحدًد : فىًمٍنييـ مشٍياىدو كى

                                                 

 . 3/90( شسح اىسضٜ عيٚ اىنافٞح  :  1)

 ، ٗ. 211-1/216( ْٝظس : شسح اتِ عقٞو  2)
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ف( فػ  )ممباػدأن مػوحرنا يػػىذا المكلػ  ، كيرًرا ما كلعت )مف( المكصكل  
ػػػف ًي لكلػػػو اعػػػالى : ) ًمػػػنييـ ما ػػػف ًيًرًػػػدي الػػػدشٍنًىا كى :  (}اؿ عمػػػرافًرًػػػدي اآلًحػػػرىةى ًمػػػنييـ ما

ُِٓ. } 

)ًمنييـ ماف ًيًرًدي الدشٍنًىا( ، مىف :  اسـ مكصكؿ مبنػ  علػى السػيكف فػ  
محؿ رف  مبادأ ، ك )منيـ(  بو جملػ  حبػر مقػدـ ، كىػذا ىػك لعرابيػا فػ  يػؿ 
مكضػػ  اقػػدـ علًيػػا الحبػػر ، كىػػك  ػػبو جملػػ  ، يػػػ)مىف( فػػ  لكلػػو اعػػالى : )ليػػٍؿ 

يىآًحييـ ماف ًىٍيًدم ؽِّ ًللى  ىىٍؿ ًمف  يرى  { .ّٓ( }ًكنس :ى اٍلحى
ػػػف ًفػػػ  لىػػػوي مى  {.ُٗ( }النبًػػػا  : الساػػػمىاكىاًت كىالٍرضً  كلكلػػػو اعػػػالى : )كى

(}البقرة :   {ِّٓكلكلو اعالى : )فىًمٍنييـ مىف لمىفى كًمنيييـ مىٍف يىاىرى
ػػػؾى كلكلػػػو اعػػػالى : ) دًِّه ًللىًٍ ٍنػػػوي ًبًقنطىػػػارو ًيػػػوى ػػػٍف ًلف اىٍ مى ًمػػػٍف أىٍىػػػًؿ اٍلًياىػػػاًب مى  كى

ػػػػػا ػػػػػًو لىآًحمن لىًٍ ػػػػػا ديٍمػػػػػتى عى ػػػػػؾى ًلالا مى دًِّه ًللىًٍ ٍنػػػػػوي بًػػػػػًدًنىارو الا ًيػػػػػوى ػػػػػٍف ًلف اىٍ مى ًمػػػػػٍنييـ ما (}اؿ كى
 { ٕٓعمراف :

ـى كلكلػو اعػػالى :) يىػػنا يىاىػػى ًبجى ٍنػوي كى ػػدا عى ًمػٍنييـ ماػػف صى ػػفى بًػػًو كى فىًمػػٍنييـ ماػٍف لمى
 {ٓٓ(}النسا  : سىًعًرنا

ًمٍنيي  كلكلو اعالى : ) ـٍ أىًيناػ ن أىف كى لىػى ليليػكًبًي عىٍلنىػا عى ـ ماػف ًىٍسػاىًم ي ًللىًٍػؾى كىجى
ٍلرنا ـٍ كى ًف  لذىاًنًي  {ِٓ(}النعاـ :  ًىٍاقىييكهي كى

ػػػف ًىقيػػػكؿي اٍحػػػذىف لِّػػػ  كىالى اىٍاًانِّػػػ  أىالى ًفػػػ  اٍلًاٍانىػػػً  كلكلػػػو اعػػػالى : ) ًمػػػٍنييـ ما كى
ـى لىميًحًطى ه ًبا يىنا فا جى  {ْٗ(}الاكب  : ٍليىاًفًرًفى سىقىطيكٍا كىاً 
ػػػدىلىاًت فىػػػًنٍف أيٍعطيػػػكٍا ًمٍنيىػػػا كلكلػػػو اعػػػالى : ) ٍلًمػػػزيؾى ًفػػػ  الصا ػػػف ًى ًمػػػٍنييـ ما كى

طيكفى  ـٍ ًىٍسحى ـٍ ًيٍعطىٍكٍا ًمنيىا ًلذىا ىي ف لا كٍا كىاً   {ٖٓ(}الاكب  : رىضي
اىىػػدى اللٌػػوى لىػػًحٍف لاىانىػػا ًمػػف فىٍضػػلً كلكلػػو اعػػالى : ) ػػٍف عى ًمػػٍنييـ ما ػػدالىفا كى ًو لىنىصا
اًلًحًفى  لىنىييكنىفا ًمفى الصا  {ٕٓ(}الاكب  كى
بشؾى أىٍعلىـي كلكلو اعالى : ) ًمٍنييـ ماف الا ًيٍوًمفي ًبًو كىرى ًمنييـ ماف ًيٍوًمفي ًبًو كى كى

ٍاًسًدًفى   {َْ}ًكنس : (ًباٍلمي
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ػػؾى أىفى ىنػػػتى ايٍسػػكلكلػػو اعػػػالى : ) ػػػف ًىٍسػػػاىًمعيكفى ًللىًٍ ًمػػٍنييـ ما لىػػػٍك كى ـا كى ػػػ ًم ي الصش
 {ِْ}ًكنس : (يىانيكٍا الى ًىٍعًقليكفى 

لىػٍك يىػانيكٍا كلكلو اعػالى : ) ًمػنييـ ماػف ًىنظيػري ًللىًٍػؾى أىفى ىنػتى اىٍيػًدم اٍلعيٍمػ ى كى كى
كفى   {ّْ}ًكنس : (الى ًيٍبًصري

ػػػػػػًو كلكلػػػػػو اعػػػػػالى : ) لىًٍ قاػػػػػٍت عى ػػػػػٍف حى ًمػػػػػٍنييـ ما ػػػػػٍف ىىػػػػػدىل اللٌػػػػػوي كى فىًمػػػػػٍنييـ ما
 {ّٔ}النحؿ : (ضااللى ي ال

لىػػى )كلكلػػو اعػػالى :  ػػف ًىٍمً ػػ  عى ػػا  فىًمػػٍنييـ ما لىػػؽى ييػػؿا دىاباػػ و ًمػػف ما كىاللاػػوي حى
ػا  لىى أىٍربى و ًىٍحليػؽي اللاػوي مى ًمٍنييـ ماف ًىٍمً   عى لىى ًرٍجلىًًٍف كى ًمٍنييـ ماف ًىٍمً   عى بىٍطًنًو كى

لىى ييؿِّ  ىٍ  و     {ْٓ}النكر : (لىًدًره  ًى ىا  ًلفا اللاوى عى
اًصػػػبنا كلكلػػػو اعػػػالى : ) ػػػًو حى لىًٍ ػػػٍلنىا عى ػػػٍف أىٍرسى ػػػٍذنىا ًبذىنبًػػػًو فىًمػػػٍنييـ ما فىييػػػال  أىحى

ػا  مى ٍلنىػا كى ػٍف أىٍيرى ًمٍنييـ ما سىٍانىا ًبًو الٍرضى كى ًمٍنييـ ماٍف حى ًٍحى ي كى ذىٍاوي الصا ًمٍنييـ ماٍف أىحى كى
ـٍ كى  ـٍ ًىٍظًلميكفى يىافى اللاوي ًلًىٍظًلمىيي  {َْ}العنيبكت : (لىًيف يىانيكا أىنايسىيي

لىًٍػؾى كلكلو اعػالى : ) ٍصػنىا عى ػٍلنىا ريسيػالن مِّػف لىٍبًلػؾى ًمػٍنييـ ماػف لىصى لىقىػٍد أىٍرسى كى
لىًٍؾى  ـٍ نىٍقصيٍص عى ًمٍنييـ ماف لا  {     ٖٕ}يافر : (كى
عى كلكلػػو اعػػالى : ) ػػؾى كىجى ػػف ًىٍسػػاىًم ي ًللىًٍ ًمػػٍنييـ ما ـٍ أىًيناػػ ن أىف كى لىػػى ليليػػكًبًي ٍلنىػػا عى
ٍلرنا ـٍ كى ًف  لذىاًنًي  {ِٓالنعاـ : }(ًىٍاقىييكهي كى

مىا ىيـ كلكلو اعالى : ) ًباٍلًىٍكـً اآلًحًر كى ناا ًبالٌلًو كى ًمفى النااًس مىف ًىقيكؿي لمى كى
ٍوًمًنًفى   {ٖ(}البقرة : ًبمي

ػػف ًىااًحػػذي ًمػػ) كلكلػػو اعػػالى : ًمػػفى الناػػاًس مى ـٍ كى ف ديكًف اللٌػػًو أىنػػدىادان ًيًحبشػػكنىيي
 {ُٓٔ(}البقرة : يىحيبِّ الٌلوً 

ًيٍ ػًيدي كلكلو اعالى : ) ًىػاًة الػدشٍنًىا كى ػف ًيٍعًجبيػؾى لىٍكليػوي ًفػ  اٍلحى ًمفى الناػاًس مى كى
اـً  ا ًف  لىٍلًبًو كىىيكى أىلىدش اٍلًحصى لىى مى  {َِْ}البقرة : (الٌلوى عى

ًمفى كلكلو اعالى : ) اًت الٌلًو كىاللٌػوي كى النااًس مىف ًىٍ ًرم نىٍاسىوي اٍبًا ىا  مىٍرضى
ويكؼه ًباٍلًعبىادً   {َِٕ}البقرة : (رى
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ًىاابًػػ ي ييػػؿا كلكلػػو اعػػالى : ) ػػًر ًعٍلػػـو كى ًٍ ػػاًدؿي ًفػػ  اللاػػًو ًب ى ػػف ًيجى ًمػػفى الناػػاًس مى كى
ًٍطىافو ماًرًدو   {ّ(}الحم :  ى

ًمنييـ ماف ًياىػكلكلو اعالى : ) ػًر ًليىػًٍال كى دش ًللىػى أىٍرذىًؿ اٍلعيمي ًمػنييـ ماػف ًيػرى فاى كى كى
ًٍحنا ـى ًمف بىٍعًد ًعٍلـو  ى  {ٓ(}الحم : ًىٍعلى
ػًر ًعٍلػـو كىال ىيػدنل كىال كلكلو اعالى : ) ًٍ ػاًدؿي ًفػ  اللاػًو ًب ى ػف ًيجى ًمػفى الناػاًس مى كى

 {ٖ(}الحم : ًياىابو مشًنًرو 
ًمفى النااسً كلكلو اعالى : ) ٍرؼو مىف ًىٍعبيدي اللاوى عى  كى  {ُُ}الحم : (لىى حى
عىػؿى كلكلو اعالى : ) ناا ًباللاًو فىًنذىا أيكًذمى ًف  اللاًو جى ًمفى النااًس مىف ًىقيكؿي لمى كى
 {َُ}العنيبكت : (ًفٍانى ى النااًس يىعىذىاًب اللاوً 
ػًدًثً كلكلػو اعػالى : ) ػف ًىٍ ػاىًرم لىٍيػكى اٍلحى ًمػفى الناػاًس مى ًلًيًضػؿا عىػف سىػًبًًؿ  كى

ـٍ عىذىابه مشًيًفه  كنا أيكلىًحؾى لىيي ًىااًحذىىىا ىيزي ًًٍر ًعٍلـو كى  {ٔ}لقماف : (اللاًو ًب ى
وي كلكلو اعالى : ) ًمفى الىٍحزىاًب مىف ًينًيري بىٍعضى   {ّٔالرعد : }( كى
ػا عىاىىػديكا اللاػكلكلو اعالى : ) ػدىليكا مى ػاؿه صى ػٍوًمًنًفى ًرجى ػًو فىًمػٍنييـ ًمفى اٍلمي لىًٍ وى عى

ا بىداليكا اىٍبًدًالن  مى ًمٍنييـ ماف ًىناىًظري كى ى نىٍحبىوي كى  {ِّ(}الحزاب : ماف لىضى
ػػف كلكلػػو اعػػالى : ) ػػًبًًؿ اللاػػًو فىًمػػنييـ ما ىىػػاأىنايـٍ ىىػػويال  ايػػٍدعىٍكفى ًلاينًاقيػػكا ًفػػ  سى

ؿي   {ّٖ(}محمد : ًىٍبحى
بؿ لـ أجد يًر مكضػ  كاحػد ،  كندر اساعماؿ )الذم( ف  ىذا المكض 

ًمػػػٍنييـي الاػػػًذًفى : ) لكلػػػو اعػػػالى سػػػاعملت فًػػػو )الػػػذًف( ال )الػػػذم( ، كىػػػك، كلػػػد ا كى
  [ ُٔ:(}الاكب   ًيٍوذيكفى الناًب ا 

 تطبيقات قرآنية:  الثالثالمبحث 
 : العمومو شواهد)َمِن( الموصولة الدالة عمل التنكير : المطمب األول       

ف ف  احدًد المعنى المراد مف )مىف( ، أى  المكصكل  أـ ىػ  احالؼ الماسرك 
المكصػػػكف  ؟، فقػػػد احالاػػػكا فػػػ  اعًػػػًف لحػػػداىما  فػػػ  يرًػػػر مػػػف مكاضػػػعيا فػػػ  
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ناػػا ًباللٌػػًو : ) القػػرلف اليػػًرـ  ، مػػف ذلػػؾ لػػكؿ اهلل اعػػالى ػػف ًىقيػػكؿي لمى ًمػػفى الناػػاًس مى كى
ٍوًمًنًفى  مىا ىيـ ًبمي ًباٍلًىٍكـً اآلًحًر كى  {ٖقرة : (}البكى

ناػػا(  أفػػرد الضػػمًر فػػ  )ًقػػكؿ( حمػػالن   علػػى اللاػػظ ، رػػـ جمعػػو فػػ  )لمى
( حمػػالن  كفػػ  ػػٍوًمًنًفى ػػا ىيػػـ ًبمي مى لػػاؿ الطبػػرم  : ))أجمػػ  جمًػػ   علػػى المعنػػى . )كى

أىػػؿ الا كًػػؿ أفا ىػػذه اآلًػػ  نزلػػت فػػ  لػػكـ مػػف أىػػؿ الناػػاؽ ، كأفا ىػػذه الصػػا  
  اليػػػػالـ : كمػػػػف النػػػػاس مػػػػف : )) لػػػػك جػػػػا  فػػػػكلػػػػاؿ القًسػػػػ    (ُ)صػػػػاايـ (( 

ػػػف ) ًقكلػػػكف ، لجػػػاز ت لحملػػػ  علػػػى المعنػػػى ، يمػػػا لػػػاؿ جػػػؿ ذيػػػره : ًمػػػٍنييـ ما كى
لىٍك يىانيكٍا الى ًىٍعًقليكفى } ـا كى  (  ِ){ِْ(}ًكنس : ًىٍساىًمعيكفى ًللىًٍؾى أىفى ىنتى ايٍسًم ي الصش

و لًػؿ : كمػف ( ف  )مف ًقكؿ( مكصكف  ي ٌنػك)مىف (( كلاؿ الزمح رم
ػػػا يقكلػػػو اعػػػالى :  )لنػػػاس نػػػاس ًقكلػػػكف يػػػذا ، ا ػػػدىليكا مى ػػػاؿه صى ػػػٍوًمًنًفى ًرجى ًمػػػفى اٍلمي

ػػػػا بىػػػػداليكا  مى ػػػػف ًىناىًظػػػػري كى ًمػػػػٍنييـ ما ػػػػى نىٍحبىػػػػوي كى ػػػػف لىضى ػػػػًو فىًمػػػػٍنييـ ما لىًٍ اىىػػػػديكا اللاػػػػوى عى عى
ف جعلايػػػػػػا للعيػػػػػػد  {ِّ(}الحػػػػػػزاب :  اىٍبػػػػػػًدًالن  لف جعلػػػػػػت الػػػػػػالـ للجػػػػػػنس ، كا 

ًمٍنييـي الاًذًفى ًيٍوذيكفى الناًب ا لو اعالى : )يقك  فمكصكل  ،  (ّ){  ُٔب  : ك (}الاكى
ف  ، ك) ًقػػػكؿ ( صػػػا  )) ك)مػػػف( ىنػػػا نيػػػرة مكصػػػك  :كلػػػاؿ العيبػػػرم 

ضػػػػػػعؼ أ ػػػػػػا ليػػػػػػا ، ًك ف ايػػػػػػكف بمعنػػػػػػى ) الػػػػػػذم ( ت لفا )الػػػػػػذم( ًانػػػػػػاكؿ لكمن
ػػػػػؽ  ب عًػػػػػانيـ ، كالمعنػػػػػى ىػػػػػا ىنػػػػػا علػػػػػى اإلبيػػػػػاـ كالاقػػػػػدًر : كمػػػػػف النػػػػػاس فًر

 (ْ)ًقكؿ ((
كلػػد مػػر أف الزمح ػػرم أجػػاز جعػػؿ )مػػف( مكصػػكف  ، اف يانػػت الػػالـ 
للجنس ، كمكصكل  لف يانػت الػالـ للعيػد ، كابعػو فػ  ذلػؾ البًضػاكم ، فقػاؿ 

ـ فًو للجنس ك)مف( مكصكف  ، لذ ال عيد ، في ناو لػاؿ : كمػف النػاس )) كالال
                                                 

 . 1/86،ْٗٝظس :اى٘ظٞظ ىي٘احدٛ  1/134( جاٍع اىثٞاُ  1)

 . 1/54اىثٞاُ فٜ غسٝة إعساب اىقساُ ، ْٗٝظس :  1/22ُ ( ٍشنو اعساب اىقسآ 2)

 .  1/63( اىنشاف : 3)

 . 1/21( اىرثٞاُ  4)
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نػػاس ًقكلػػكف ، أك للعيػػد ، كالمعيػػكد ىػػـ الػػذًف ياػػركا ، ك)مػػف( مكصػػكل  ًػػراد 
 (ُ)  كأصحابو كنظراوه (( بى بيا : أي 

يػػا ال ايػػكف نيػػرة لعػػرب أنٌ كأيرػػر لسػػاف ا ((كلػػاؿ أبػػك حًػػاف الندلسػػ  
العػػػػرب ال  كزعػػػػـ اليسػػػػاح  أفٌ  ...نيرة فػػػػ  مكضػػػػ  ًحػػػػاص بػػػػال مكصػػػػكف  لالٌ 

 كلكعيػػػا فػػػ  مكضػػػ  ال ًقػػػ  فًػػػو لالٌ   ب ػػػرطاسػػػاعمؿ )مػػػف( نيػػػرة مكصػػػكف  لالٌ 
 .( ِ)النيرة(( 
كنقػػػػػػؿ السػػػػػػمًف الحلبػػػػػػ  ألػػػػػػكاؿ مػػػػػػف سػػػػػػبقكه كعقػػػػػػب علًيػػػػػػا بقكلػػػػػػو :  

الذم ًقػكؿ ،  أك نيرة مكصكف  ، أم :’ )) ك)مف( احامؿ اف ايكف مكصكل  
ػػػؽ ًقػػػػكؿ ، فالجملػػػػ ليكنيػػػا صػػػػل  ، كعلػػػػى  ت محػػػػؿ ليػػػػا كؿ اللا  علػػػى أك فًر

ف ايػػػكف أبػػػك البقػػػا  أالرػػػان  محليػػػا الرفػػػ  ليكنيػػػا صػػػا  للمباػػػدأ ، كاساضػػػعؼ 
ًانػػػاكؿ لكمػػػا ب عًػػػانيـ ، كالمعنػػػى ىػػػا ىنػػػا علػػػى  (الػػػذم) فا مكصػػػكل  لػػػاؿ : ل

ػلاـ ت ل  ًػ  نزلػت فػ  لػكـالمنقػكؿ أفا اآل فا اإلبياـ ، انايى ، كىذا منو يًػر ميسى
 ف يانػت )اؿ(لسااذ الزمح رم :   كرىطو . كلاؿ البى أي اهلل بف  ب عًانيـ يعبد

و ف يانػت للعيػد يانػت مكصػكل  ي ٌنػا  ك ... يانػت )مػف( نيػرة مكصػكف   للجنس
ىذا الػذم لالػو يًػر الـز ،   أفا لصد مناسب  الجنس للجنس كالعيد للعيد ، لالٌ 

، كللعيػد ك)مػف( نيػرة  صػكل ف ايكف )اؿ( للجنس كايكف )مػف( مك أبؿ ًجكز 
 (ّ)(( مكصكف 

ًيٍ ػًيدي كلكلو اعالى : ) ًىػاًة الػدشٍنًىا كى ػف ًيٍعًجبيػؾى لىٍكليػوي ًفػ  اٍلحى ًمفى الناػاًس مى كى
اـً  ا ًف  لىٍلًبًو كىىيكى أىلىدش اٍلًحصى لىى مى  . (ْ){ َِْ(}البقرة : الٌلوى عى

                                                 

 .  1/44( أّ٘از اىرْصٝو 1)

 . 1/11( اىثاس اىَاٞظ  2)

 . 1/321( اىدز اىَصُ٘  3)

 ،ّْٕ/ّ، كالدر المصكف  ُِِ/ِ( البحر المحًط  ْ)



- 138 - 

 

ػػػػف( نيػػػػرة مكصػػػػكف  لًػػػػؿ : )مى
، كلًػػػػؿ مكصػػػػكل  نزلػػػػت فػػػػ  معػػػػًف   (ُ)

 . (ِ)يالحنس ((
جًػػػز ىػػػذاف الكجيػػػاف : المكصػػػكلً  كالنيػػػرة المكصػػػكف  ، فػػػ  كيػػػذلؾ أي 
اًت الٌلًو كىالٌلوي اعالى : ))مىف( ف  لكلو  ًمفى النااًس مىف ًىٍ ًرم نىٍاسىوي اٍبًا ىا  مىٍرضى كى
ويكؼه ًباٍلًعبىادً   (ّ){ َِٕ(}البقرة : رى

ػػف ًىااًحػػذي اعػػالى : ) كلكلػػو ًمػػفى الناػػاًس مى ـٍ  كى ًمػػف ديكًف اللٌػػًو أىنػػدىادان ًيًحبشػػكنىيي
  (ْ){  ُٓٔ(}البقرة :  يىحيبِّ الٌلوً 

ػػ ػػا )مى ػػف ًفػػ  الساػػمىاكىاًت كىالٍرًض ًلالٌ اعػػالى : ) ف( فػػ  لكلػػو أما  ًلف ييػػؿش مى
ٍبػػدنا مػػف الزمح ػػرم كالعيبػػرم للػػى  فقػػد ذىػػب يػػؿٌّ  {ّٗ}مػػًرـ : (لاًػػ  الػػراٍحمىًف عى

كذىػػب أبػػك ( ٓ)( ك)فػػ  السػػمكات( صػػااياكعيػػا بعػػد )يػػؿٌ أنايػػا نيػػرة مكصػػكف  لكل
حًاف الندلس  للى أنايا مكصكل  بمعنى )الذم( الجنسً  الدال  على العمكـ ، 

 (ٔ)الذم ف  السمكات  كالاقدًر : ما يؿٌ 

ف( ف  يؿ اآلًات الا  اقدـ ذيرىػا فػ  يػؿ  ػاىد اػدؿ كالحقًق  أف )مى 
ناػا ًباللٌػًو )الى :  ف  لكلو اععمكـ ، فػ)مف( مرالن على ال ػف ًىقيػكؿي لمى ًمفى الناػاًس مى كى

ٍوًمًنًفى  مىا ىيـ ًبمي ًباٍلًىٍكـً اآلًحًر كى أف ًػراد منيػا المنػافؽ  ال ًصػ ٌ   { ٖ(}البقرة :  كى
صػااايـ ، ر عػف أعًػاف النػاس ، بػؿ عػف يا لـ اساعمؿ لاعٌبػ  كأاباعو ت لنٌ بى أي 

                                                 

عرابو للزجاج / ُ)  .  ُٔٔ/ُلعراب القرأف  ، كالابًاف ف  ِّٖ( ًنظر : معان  القرلف كا 

 ،ّْٕ/ّ، كالدر المصكف  ُِِ/ِ( البحر المحًط  ِ)
 . 3/351( ْٝظس :  اىَصدز ّسعٔ  3)

، ٗاىَاررسز  1/18، ٍٗشررنو إعررساب اىقررساُ  13( ْٝظررس: إعررساب اىقررساُ ىيْارراض   4)

ٗاىرردز  1/666، ٗاىثاررس اىَاررٞظ  1/112، ٗاىرثٞرراُ  1/132، ٗ ٗاىثٞرراُ  1/234اىر٘جٞص 

 .  135ـ3/134، ٗاىيثاب  2/209اىَصُ٘ 

 . 2/118، ٗاىرثٞاُ  3/44( ْٝظس : اىنشاف  5)

 . 1/651، ٗاىدز اىَصُ٘  6/212( ْٝظس : اىثاس اىَاٞظ  6)
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ا نػػ  يػػؿ مػػف ااصػػؼ بيػػا ، ياحننػػفػػالمراد الصػػا  الاػػ  اضػػمنايا اآلًػػ  ، فيػػ  اع
مف ياف ىذا المكصكؼ ، كمف يًر اعًًف ، كلد اياسبت ىػذه الداللػ  ليكنيػا 
ناا ًبالٌلًو  اساعملت كصل  لكصؼ ما ىك مبيـ داؿ على العمكـ بجمل  )ًىقيكؿي لمى
( سػػكا  أيػػاف ىػػذا المكصػػكؼ مػػف نزلػػت فػػًيـ  ػػٍوًمًنًفى ػػا ىيػػـ ًبمي مى بًػػاٍلًىٍكـً اآلًحػػًر كى كى

  أـ يًػػرىـ ، فيػػ  ا ػػمليـ كا ػػمؿ يػػؿ مػػف يػػاف علػػى  ػػايلايـ فػػ  ىػػذه اآلًػػ
ليػا  الصا  ، كحاى لًاـ الساع  ، فجمل  )ًقكؿ( لذف لًسػت يمػا لًػؿ ال محػؿٌ 

 ر محػذكؼ داؿ  مف اإلعراب ، بؿ ى  ف  محؿ رف  ت لنايا صػا  لمباػدأ مػوحٌ 
ًػػؿ كىػػ  لًسػػت يمػػا ل علػػى العمػػـك لامػػت )مػػف( كصػػل  لكصػػاو بجملػػ  )ًقػػكؿ(

نٌ أًضػػا ب نٌ  ػػؽ ، كا  مػػا ىػػ  كصػػل  لكصػػؼ يػػا نيػػرة مكصػػكف  باقػػدًر نػػاس أك فًر
ىذا اللاظ المقدر أك ما ف  معناه بجملػ  )ًقػكؿ( ، كلػد أجػاز أبػك حًػاف ، يمػا 

)الػذم(  فٌ ا أٌنػمر، جعليا بمعنى )الذم( الجنسً  لداللايا على العمكـ ت كلد بًٌ 
ا فػ  ىػػذا مػيدًػ  ، ال فػرؽ بًني)الذم( العلجنسػً  معرفػ  دالػ  علػى معػًف ، يػػا

ف مػػف عػػًا البػػاب سػػكل أفا الاػػ  اصػػطل  علػػى اسػػمًايا بالعيدًػػ  ًػػراد بيػػا فػػرد مي 
ف( فال ًراد جناس ، أماا )مى ف مف بًف أعًا بًف أفراد ، كالجنسً  ًراد بيا جنس مي 

بيػػػػا ىػػػػذا كال ذاؾ ، بػػػػؿ ىػػػػ  لػػػػد نابػػػػت عػػػػف المكصػػػػكؼ الػػػػداؿ علػػػػى العمػػػػـك 
ت  ػػاىد لرلنػػ  كردت فًػػو ت كلػػد اياسػػبت ىػػذا المعنػػى كاالساقصػػا  . فػػ  يػػؿ 

 و أًرد بيا الصا  ، كلًس الذات .نٌ ل
عػف صػا  المكصػكفًف ى العمكـ ت كآلناو أًرد الاعبًػر ف( علفلدالل  )مى 

ل ، مػػػػف جيػػػػ  ، كآلفا ذكاايػػػػـ يًػػػػر معيػػػػكدة لػػػػدل المحاطػػػػب مػػػػف جيػػػػ  أحػػػػر 
ػػً  كىا ً اعػػالى : ) فػػ  لكلػػو اسػػاعملت )مػػف( مػػف دكف )الػػذم(  بشػػؾى ًلٍلمىالىًحيى ٍذ لىػػاؿى رى

ًىٍسػًاؾي الػػدِّمىا   ػف ًيٍاًسػدي ًفًيىػا كى ًلًاىػ ن لىػاليكٍا أىاىٍجعىػػؿي ًفًيىػا مى اًعػؿه ًفػ  الىٍرًض حى ًلنِّػ  جى
ـي مىا الى اىٍعلىميكفى  نيقىدِّسي لىؾى لىاؿى ًلنِّ  أىٍعلى ٍمًدؾى كى نىٍحفي نيسىبِّ ي ًبحى  { َّ(}البقرة :  كى

ػػػٍف ًعنػػػدىهي ال  لىكفػػػ  لكلػػػو اعػػػا مى ػػػف ًفػػػ  الساػػػمىاكىاًت كىالٍرًض كى لىػػػوي مى : )كى
( }النبًا  :  كفى ٍف ًعبىادىًاًو كىال ًىٍساىٍحًسري كفى عى   {. ًُٗىٍساىٍيًبري
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ت علػى الانيًػر كالعمػكـ ، يقكلػو فػ)مىًف( المكصكل  أًنمػا اسػاعملت دلٌػ
 : ػف ًىٍمًلػؾي ًمػفى لاقىٍد يىاىرى الاًذًفى لىآليكٍا ًلفا اللٌ )اعالى ي ـى ليػٍؿ فىمى ػٍرًى ًسػً ي اٍبػفي مى وى ىيكى اٍلمى

ًلٌلًو  ًمًعنا كى مىف ًف  الىٍرًض جى ـى كىأيماوي كى ٍرًى ًٍحنا ًلٍف أىرىادى أىف ًيٍيًلؾى اٍلمىًسً ى اٍبفى مى الٌلًو  ى
لىػػػ ػػػا  كىاللٌػػػوي عى ػػػا ًى ى ػػػا ًىٍحليػػػؽي مى ًٍنىييمى ػػػا بى مى ٍلػػػؾي الساػػػمىاكىاًت كىالىٍرًض كى ػػػٍ  و مي ى ييػػػؿِّ  ى

 { ُٕالماحدة : (} لىًدًره 
: )ك  ًمًعنػػا لكلػػو اعػػالى ي ػػف ًفػػ  الىٍرًض جى مى كٍا أىنػػايـٍ كى لىػػاؿى ميكسىػػى ًلف اىٍيايػػري كى

ًمًده   {ٖلبراىًـ : (} فىًنفا الٌلوى لى ىًن ٌّ حى
: )ك  ًٍػبى ًلالٌ لكلو اعالى ي ـي مىف ًفػ  الساػمىاكىاًت كىالٍرًض اٍل ى وي  اللاػليؿ ال ًىٍعلى

كفى أىًاافى ًيٍبعىريكفى  ا ًىٍ عيري مى  { ٓٔ(}النمؿ : كى
ناػػكلكلػػو اعػػالى : ) ؿى اٍلجى لىػػاليكٍا لىػػف ًىػػٍدحي ػػارىل   ى ًلالٌ كى ػػف يىػػافى ىيػػكدان أىٍك نىصى مى

(}البقرة :  اًدًلًفى ـٍ ًلف يينايـٍ صى ـٍ ليٍؿ ىىاايكٍا بيٍرىىانىيي اًنًشيي  {ًُُُاٍلؾى أىمى
فا المقصكد جمً  مف ااصػاكا بػ نايـ  ًيػكد فػ)مف( ىنا نيرة عام  ت ل

ػػد  ، أك نصػػارل ، فقػػد أفػػادت العمػػكـ بيػػذه الداللػػ  ، كأفػػادت الانيًػػر ت لناػػو أًر
ذلػػؾ ب ػػض النظػػر عػػف الػػذكات الماصػػا  بيػػذه الصػػا  ، أم : ياحننػػا مػػف يػػاف 

 المكصكؼ .
ػػٍف ًيقٍ لكلػػو اعػػالى : ) كيػػذلؾ ىػػ  بيػػذه الداللػػ  فػػ  اىػػؿي ًفػػ  كىالى اىقيكليػػكٍا ًلمى

كفى  لىًيف الا اىٍ عيري لفا المراد جمً  { ُْٓالبقرة : (}سىبًًؿ الٌلًو أىٍمكىاته بىٍؿ أىٍحًىا  كى
 ف  سبًؿ اهلل ، ياحننا مف يانكا .مف لالكا 
ػػًلنىا كىالى اىًجػػدي ًلسيػػناًانىا اعػػالى : )كلكلػػو   ػػٍلنىا لىٍبلىػػؾى ًمػػف رشسي ػػف لىػػٍد أىٍرسى سيػػنا ى مى
كالمعنػى : جمًػ  مػف أرسػلكا مػف لبلػؾ مػف المرسػلًف  { ٕٕسرا  : (}اإلاىٍحًكًالن 

 ياحننا مف يانكا 
ًيػػًالن كلكلػػو اعػػالى : ) ػػًو كى لىًٍ ػػذى ًللىيىػػوي ىىػػكىاهي أىفى ىنػػتى اىييػػكفي عى ػػًف اااحى ػػتى مى ( أىرىأىًٍ

 كالمعنى : يؿ مف ااحذ لليو ىكاه . { ّْ}الارلاف : 
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ـى كلكلػػػػػػو اعػػػػػػالى : ) قىػػػػػػا ػػػػػػاؼى مى ػػػػػػٍف حى ًلمى نااىػػػػػػافً كى بِّػػػػػػًو جى  {ْٔ}الػػػػػػرحمف : (رى
 الحاحؼ ، جنااف .كالمعنى : كليؿ حاحؼو مقاـ ربو ، ياحننا مف ياف ىذا 

ف( ًراد بيا معنى النيرة العامػ  فقػد صػل  اسػاعماليا مػف دكف كلٌف )مى    
كًر فىاىًزعى مىف ًف  السامىاكىاًت كى )الذم(  ف  لكلو اعالى : ) ًىٍكـى ًيناىخي ًف  الصش مىف كى

ييؿٌّ أىاىٍكهي دىاًحًرًفى ًف  الٍرًض ًلالٌ   { ٕٖ(}النمؿ :   مىف  ىا  اللاوي كى
أٍف ًيػػػكف المقصػػكد منيػػا فػػػردنا  فيػػ  فػػ  ىػػذه اآلًػػػ  كنحكىػػا ال ًصػػ ٌ 

ػػد ىػػذا المعنػػى السػػاعملت )الػػذم( العيدًػػ عًا مي  ، كفػػ  ىػػذا الكجػػو ال  ننػػا، كلػػك أًر
ٌف االلاباس ًحصؿ لذا أًرد بػ )الذم( ًيكف رٌم ى الاباس بًنيا كبًف )مىف( ، كلي

ا  ػػػػمكؿ المسػػػػاقًرف فػػػػ  السػػػػمكات المعرفػػػػ  الجنسػػػػً  ت لفا المقصػػػػكد بيلاًيمػػػػ
ػكال ف( رض جمًعنا بحيـ فػزعيـ ، كًيػكف الاػرؽ بًنيمػا أٌف اآلًػ  باسػاعماؿ )مى

اسػػاعمؿ )الػػذم(  اعنػػ  الحلػػؽ فػػردنا فػػردنا، علػػى كجػػو اإلعمػػاـ كالااصػػًؿ، كلػػك
اعًػػػًف كاإلجمػػػاؿ، فكصػػػؼ المحلػػػكؽ س الحلػػػؽ علػػػى كجػػػو الليػػػاف المػػػراد جػػػن

، لبػؿ ذلػؾ جنسنػا مػف الجنػاس مػف أجػؿ    جعلػوعلى نًٌ  )الذم( ال ًيكف لالٌ بػ
امًًػػزه كاحصًصػػو مػػف بًنيػػا، ممػػا ً ػػعر المحاطػػب بمعنػػى حصػػر الحيػػـ أك 

ػػد ل ػػعاره بمعنػػى ال ػػمكؿ كالااصػػًؿ، الصػػا  مػػ  أٌنػػ ػػد ذلػػؾ بػػؿ أًر كىػػذا و مػػا أًر
 كلمًرف:  ماؿ )الذم( لما بًناه لناناال باساع حقؽ باساعماؿ )مف(المعنى ًا

ػػػػػػٌص بػػػػػػالمارد المػػػػػػذير، فلػػػػػػك  أحػػػػػػدىما: أفٌ  )الػػػػػػذم( اسػػػػػػـ مكصػػػػػػكؿ حي
 ، كلػػـ ا ػػمؿ النػػكاع الحػػرل الماصػػا  اسػػاعملو، لعٌبػػرت اآلًػػ  عػػف ىػػذا النػػكع

ػػػ علػػػى سػػػبًؿ الا لًػػػب، فػػػ  حػػػًف أفٌ  بالا نًػػػث كالارنًػػػ  كالجمػػػ ، لالٌ  ف( اسػػػـ )مى
م  اناكالن مبا ػرنا، مكصكؿ يًر محاص، ًاناكؿ أنكاع المحلكلات العالل  كالعالً 

بػًف الفػراد للاعبًػر عػنيـ، أك ىػك  ىذه الناحً  أ د مف )الذم( اػكيالن فيك مف 
 على اساقصا  النكاع كاسا راليـ.  أدؿٌ 

كالحؽ أٌف )الذم( الجنسً  ما أًرد بيػا أفػراد الجػنس بػؿ الجػنس بعًنػو 
 ى اإلفراد كالاذيًر.الداؿ عل
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معنػػى الجػػنس فػػ  )الػػذم( ال ً ػػمؿ أفػػراد الجػػنس بػػدكف  كرانًيمػػا: أفٌ 
، ال  : الرجػؿ ألػكل مػف المػرأةح بػو النحػاة، فقكلنػا مػرالن ، كىذا مػا ًصػرٌ  اسارنا 

 (ُ)لذ ذلؾ محمكؿه على العـ اليلػب امرأة ت رجؿو ألكل مف يؿٌ  ًعن  أٌف يؿٌ 
س ، يػاف المعنػى: نجػ  أيلػب الدارسػًف ، أم: : نجػ  الػذم در فنذا للنا مػرالن 

جاز أف ًيكف عدده للًؿه منيـ يًر م مكؿو بحيػـ النجػاح ، أمػا لذا للنػا: نجػ  
ػػػ ف درس ، لػػػـز أٍف ًيػػػكف المػػػراد نجػػػاح يػػػؿ الدارسػػػًف ، فػػػردنا فػػػردنا ، كأٌنػػػو لػػػـ مى

ًرسب كاحده منيـ  ، فاآلً  باساعماؿ )مف( اعن : كفزع يؿ مف ف  السماكات 
ؿ مػػػف فػػػ  الرض، فيػػػ  بيػػػذا المعنػػػى ال ا ػػػادر محلكلنػػػا مػػػف اإلنػػػس ، ، كيػػػ

 كالمالحي  ، كالجف ، لالا كاناكلاو بالحيـ الذم اضمناو .
أم : ًيكف المعنى : فازع يؿ مف ىػك مكجػكد فػ  السػمكات ، أك فػ  
 الرض ، أم : يػػؿ مػػف ىػػذه صػػااو ياحنػػا مػػف يػػاف ىػػذا المكصػػكؼ  ، رجػػالن 

ياف أـ أنرى ، ص ًرنا ياف أـ يبًرنا ، ينً ػا يػاف أـ فقًػرنا ، ياف أـ امرأة ، ذيرنا 
ػػػا ، ، لكً ػػػا يػػػاف أـ ضػػػعًانا ،  ػػػجاعا يػػػاف أـ جباننػػػا ،  ػػػا يػػػاف أـ محيكمن حايمن

ؿ ىػذه جماع  يانكأ أـ افرادنا ، كلػك اسػاعمؿ )الػذم( الجنسػً  ، لمػا يانػت ا ػم
مػػػر أف ًػػػراد علػػػى سػػػبًؿ الا لًػػػب ، كلاطلػػػب اآل النػػػكاع مػػػف المكصػػػكفًف لالٌ 

كف ىناؾ أجناس أحرل ، ًساكجب ف ، مما ًساكجب أف ايعًٌ بػ)الذم( جنس مي 
مػف دكنيػا  فى ًِّ س ؿ عنيا ، ما ىذه الجناس الا  ًراد منيا الجنس الذم عي أف ًي 

ػػػد  بػػػ)الذم( الجنسػػػً  ؟ ، فلمػػػا لػػػـ ًيػػف المػػػراد ىػػػذه الحالػػػ  مػػف جيػػػ  ، كلمػػػا أيًر
 مبا ػػػرنا بصػػػا  الاػػػزع مػػػف جيػػػ  مكالن أنػػػكاعيـ  ػػػ المكصػػػكفًف بيػػػؿٌ   ػػػمكؿ يػػػؿٌ 

 ف( مف دكف )الذم( .أحرل ، الاضى ىذا المقاـ اساعماؿ )مى 
( باالساعماؿ ف  مرؿ ىػذا السػًاؽ كليذا اناردت )مىف( مف دكف )الذم

ػا ًىاابًػ ي الاػًذًفى  مى ػف ًفػ  الىٍرًض كى مى يقكلو اعالى : )أىال ًلفا ًلٌلًو مىف ًف  السامىاكىات كى
                                                 

، ٍٗ ٞرة اىْردا إىرٚ شرسح  113( ْٝظس : شسح قطس اىْدٙ ٗتو اىصدٙ  تِ ٕشاً   1)

 .181قطس اىْدٙ ىيسامٖٜ ، 
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(   يػػػػرىيىا  ًلف ًىااًبعيػػػػكفى ًلالٌ ًمػػػػف ديكًف اللٌػػػػًو  ًىػػػػٍدعيكفى  ػػػػكفى ـٍ ًلالا ًىٍحريصي ٍف ىيػػػػ الظاػػػػفا كىاً 
 { .ٔٔ}ًكنس :

ػػف ًفػ  الساػػمىاكىاتً  دي لىػوي مى ـٍ اىػرى أىفا اللاػػوى ًىٍسػجي ػف ًفػػ   كلكلػو اعػالى : )أىلىػػ مى كى
 { ُٖ( }الحم : الٍرضً 

ػػػف ًفػػػ  الساػػمىاكى  اًت كىالٍرًض ييػػػؿا ًىػػػٍكـو ىيػػػكى ًفػػػ  كلكلػػو اعػػػالى : )ًىٍسػػػ ىليوي مى
( }الرحمف :   { ِٗ ىٍ فو

ػػف ًفػػ  الساػػمىاكىاًت  ـى مى لىػػوي أىٍسػػلى ػػرى ًدًػػًف اللٌػػًو ًىٍب يػػكفى كى ًٍ كلكلػػو اعػػالى : )أىفى ى
( }اؿ عمراف :  عيكفى لىًًٍو ًيٍرجى يىٍرىنا كىاً   { ّٖكىالىٍرًض طىٍكعنا كى

ػػف ًفػػ دي مى ًللٌػػًو ًىٍسػػجي يىٍرىنػػا كلكلػػو اعػػالى : )كى ػػا كى   الساػػمىاكىاًت كىالىٍرًض طىٍكعن
اًؿ( }الرعد :  ًظالليييـ ًباٍل يديكِّ كىاآلصى  {  ُٓكى

ػػٍلنىا  لىقىػػٍد فىضا ػػف ًفػػ  الساػػمىاكىاًت كىالىٍرًض كى ـي ًبمى بشػػؾى أىٍعلىػػ كلكلػػو اعػػالى : )كىرى
بيكرنا( }االسر  لىى بىٍعضو كىلاىًٍنىا دىاكيكدى زى  { ٓٓا  : بىٍعضى الناًبًًِّفى عى

ػػف ًفػػ  الساػػمىاكىاًت كىالٍرًض ًلال لاًػػ  الػػراٍحمىًف كلكلػػو اعػػالى : ) ًلف ييػػؿش مى
ٍبدنا  { ّٗمًرـ :(} عى

ػػػػػٍف ًعنػػػػػػدىهي ال  مى ػػػػػف ًفػػػػػ  الساػػػػػػمىاكىاًت كىالٍرًض كى لىػػػػػػوي مى كلكلػػػػػو اعػػػػػالى : )كى
( }النبًا  :  كفى ٍف ًعبىادىًاًو كىال ًىٍساىٍحًسري كفى عى  { ًُٗىٍساىٍيًبري

ـٍ اىػرى أىفا اللاػوى ًيسىػبِّ ي لىػوي مىػف كل ( ًفػ  الساػمىاكىاًت كىالٍرضً كلو اعػالى : )أىلىػ
 { ُْ}النكر : 

ًٍػبى ًلالٌ  ـي مىف ًفػ  الساػمىاكىاًت كىالٍرًض اٍل ى  اللاػوي كلكلو اعالى : )ليؿ ال ًىٍعلى
( }النمؿ :  كفى أىًاافى ًيٍبعىريكفى ا ًىٍ عيري مى  { ٓٔكى

( كلكلػػػػو اعػػػػالى :  ػػػػف ًفػػػػ  الساػػػػمىاكىاًت كىالٍرًض ييػػػػؿٌّ لاػػػػوي لىػػػػاًنايكفى لىػػػػوي مى )كى
 { ِٔ}الرـك : 

ػف ًفػ  كلكلو اعالى : ) مى ػف ًفػ  الساػمىاكىاًت كى ػًعؽى مى ػكًر فىصى نيًاخى ًف  الصش كى
 {ٖٔ(}الزمر :  مىف  ىا  اللاوي الٍرًض ًلالٌ 
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ػػػػػػف(  ىػػػػػذه المكاضػػػػػ  كنحكىػػػػػا ، فقػػػػػد اسػػػػػاعمؿ القػػػػػرلف اليػػػػػًرـ فػػػػػ  )مى
 لمكصكل  ، مف دكف )الذم(ا

ال ًملػؾ النحػاة  المطب الثاني : عود )َمن( الموصةولة عمةل َمَعةيَّن :
ػػًف( المكصػػكل  معرفػػ  لاٌل فًمػػا ذىبػػكا للًػػو ، علػػى  كالماسػػركف دلػػًالن  أنايػػا أفا )مى

فىنىادىاىىػػػا ًمػػػف اىٍحًايىػػػا أىال  )قكلػػػو اعػػػالى : ي اجػػػ   عاحػػػدة علػػػى  ػػػحص بعًنػػػو ،
ًن  لىٍد جى  بشًؾ اىٍحاىًؾ سىًرً ااىٍحزى  { ِْ(}مًرـ : عىؿى رى

لػػرأ نػػاف  كحاػػص كحمػػزة كاليسػػاح  )مػػف( بيسػػر المػػًـ ، كحاػػض اػػا  
 (ُ))احايا( ، كلرأ البالكف باا  المًـ كنصب الاا 

لاؿ أبك عل  النحكم : ))ككجو مف لرأ )مىٍف احايا( )باا  المًـ( أناػو  
ػػد كضػػ  اللاظػػ  العامػػ  مكضػػ  اللاػػظ الحػػاص ، فقػػ ػػٍف احايػػا ، كىػػك ًًر اؿ : مى

ػػػٍف عنػػػدؾ ، كأنػػػتى اعنػػػ  كاحػػػدنا  عًسػػػى ، علًػػػو السػػػالـ ، يمػػػا اقػػػكؿ : رأًػػػتي مى
كحج  مف فا  المًـ أناو جعؿ )مىف( الااعؿ للندا  كلاؿ القًس  : ))(ِ)بعًنو(( 
ػػف( ىػػك عًسػػى((  ، كنصػػب )احايػػا( علػػى الظػػرؼ ، ك)مى

ػػو (ّ)  كلػػاؿ ابػػف حالًك
ػػػؿ الصػػبيان  : ))فمػػػف فػػػا   أراد عًسػػػى علًػػػو السػػػالـ ، كمػػػف يسػػػر أراد جبًر

 . (ْ) علًو السالـ((
ػػًف( المكصػػكل  مػػا ا   ل ػػرض الداللػػ  علػػى  لالٌ  سػاعملتكالحقًقػ  أفا )مى

يػا عاحػدة علػػى الانيًػر كالعمػكـ كاالساقصػا  كاسػا راؽ الفػراد حاػػى لػك بػدت أنٌ 
ف احايػا منػادو الاػا  : ناداىػا مىػ حص معًف كاحد ، كالمعنى فػ  اآلًػ  بقػرا ة 

 ياف  . منادو  ، أمٌ  ما
ًٍؼى نييىلِّـي مىف ) كىذا ىك معناىا ف  لكلو اعالى:  فى ى ىارىٍت ًللىًًٍو لىاليكا يى

ًبً ا ٍيًد صى  { ِٗ(}مًرـ : يىافى ًف  اٍلمى
                                                 

  382خ اىعثع   ( ْٝظس : غٞو اىْسع فٜ اىقساتا 1)

 . 3/493( اىا ح فٜ عيو اىقساتاخ اىعثع  2)

 . 2/81( مراب اىنشف عِ ٗج٘ٓ اىقساتاخ اىعثع ٗعييٖا ٗح  ٖا  3)

 . 251ىعثع ٗعييٖا :   ا( إعساب اىقساتاخ  4)
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ف يانػػت ابػػدك مػػف السػػًاؽ عاحػػدة علػػى  ػػحص فػػػ)مى  ػػا ، كا  ف( ىنػػا أًضن
ػػد بيػػا الداللػػ  علػػى أنا  و ، كىػػك عًسػػى علًػػو السػػالـ ، لالٌ بعًنػػ يػػا بػػريـ ذلػػؾ أًر

ا ، يػؿ مػف يػاف علػى ىػذه ف ياف ف  الميػد صػبً  مى  و أًرد بيا يؿٌ العمكـ ت لنٌ 
الصا  سكا  ياف عًسى علًو السالـ أـ سكاه ، كىػذا مػا أيداػو ياػب اإلعػراب 
ػػف( فػػػ  معنػػى ال ػػػرط  كالااسػػًر، لػػػاؿ الزجػػاج : ))كأجػػػكد اللػػكاؿ أف ايػػػكف )مى

ػًبً ا( حػاالن  المعنى : مف ًيف فػ  الميػد فكالجزا  ، فًيك  ،  صػبًاا ، كًيػكف )صى
ػػػػػػف يػػػػػػاف ال ًسػػػػػػم  ، كال ًعقػػػػػػؿ ، فيًػػػػػػؼ  مػػػػػػو !؟ فيًػػػػػػؼ نيلٌ  يمػػػػػػا اقػػػػػػكؿ : مى
 (ُ)أحاطبو((

ػػف يػػاف فػػ  الميػػد صػػبًاا ، سػػكا  فػػالمعنى عنػػد الزجػػاج : يًػػؼ نيلٌػػ ـ مى
جميػػكر  أيػػاف عًسػػى ، علًػػو السػػالـ أـ عًػػره ، كىػػذا ىػػك المعنػػى الػػذم احاػػاره

 (ِ)الماسًرف

ٍنييـ لكلو اعالى : ) كيذلؾ  لىى بىٍعضو مِّ ـٍ عى يي ٍلنىا بىٍعضى ًاٍلؾى الرشسيؿي فىضا
اتو  ـٍ دىرىجى يي فى ى بىٍعضى  { ِّٓ(}البقرة :ماف يىلاـى الٌلوي كىرى

ـ مكسػى ، كأرسػػؿ لػاؿ الطبػرم : فػ  اقسػًر ىػػذه اآلًػ  : ))ًقػكؿ : يلٌػ
أفا )مف( ىنا ما اساعملت لاعكد علػى مكسػى  الٌ ل (ّ)محمدنا للى الناس ياف (( 

فا مػػف لداللػػ  علػػى العمػػـك  ، كالمعنػػى : أل و السػػالـ ت لنايػػا لػػـ اكضػػ  لالٌ علًػػ
  الرسؿ مف يانت ىذه صااو ، فػ)مف( ىنػا لػـ اػدؿ علػى مكسػى ، علًػو السػالـ

ك أناػػػو اعػػػًاف أف ًيػػػكف ىػػػك المػػػراد ت ليكنػػػو ىػػػ بعًنػػػو ، بػػػؿ  ػػػملاو بصػػػااو ، لالٌ 
       الماارد بيذه الصا  . 
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لىًيػفا اللاػوى ًىٍيػًدم مىػف كيذلؾ لكلو اعػالى : ) ػٍف أىٍحبىٍبػتى كى ًلناػؾى ال اىٍيػًدم مى
ـي ًباٍلميٍياىًدًفى   { ٔٓ(}القصص :  ًى ىا  كىىيكى أىٍعلى

فقػػػد أجمػػػ  الماسػػػركف علػػػى أفا ىػػػذه اآلًػػػ  نزلػػػت فػػػ  حػػػرص النبػػػ  ، 
لػػػك نطػػػؽ  و أبػػػ  طالػػػب ت فقػػػد أحػػػبٌ ف عٌمػػػصػػػلى اهلل علًػػػو كسػػػلـ ، علػػػى لًمػػػا

ػػ (ُ)بال ػػيادة  ف ، عػػًا ف( معرفػػ  لعكدىػػا علػػى  ػػحص مي كليػػذا ذىبػػكا للػػى أفا )مى
ػػ كلػػًس المػػػر يمػػا ذىبػػػكا ت مكضػػػ  ،   ف( ىنػػػا ، يمػػػا ىػػك حاليػػػا فػػ  يػػػؿٌ لذ )مى

فا المعنى أفا رسكؿ اهلل ال ًسػاطً  أف ًيػدل للػى اإلسػالـ يػؿ نيرة عام  ت ل
أف ًيادم ، سكا  ياف ىذا المحبػكب عمػو أبػا طالػب أـ يًػره   بٌ و كأحمف أحبٌ 

ف لاعػًٌ ، كلك اساعمؿ )الذم( كلًؿ ف  اليالـ  : لناػؾ ال ايػدم الػذم أحببػتى ، 
العمػػـك مػػف دكف سػػكاه : كلاجػػردت اآلًػػ  مػػف داللػػ  أف ًيػػكف المػػراد أبػػا طالػػب 
ـى اللاػػكليانػػت يقكلػػو اعػػالى : ) ٍذ اىقيػػكؿي ًللاػػًذم أىٍنعىػػ ػػًو أىٍمًسػػٍؾ كىاً  لىًٍ ػػًو كىأىٍنعىٍمػػتى عى لىًٍ وي عى
ػػؾى كىاااػػًؽ اللاػػوى  ٍكجى ػػؾى زى لىًٍ ف فػػ  ىػػذه اآلًػػ  باسػػاعماؿ فقػػد اعػػًٌ {  ّٕ(}الحزاب : عى

 )الذم( أفا المعن  ىك ًزد بف حارر  .

ػػػً  اٍسػػػجي كمػػف ذلػػػؾ لكلػػػو اعػػػالى : ) ٍذ ليٍلنىػػا ًلٍلمىآلًحيى ديكٍا لىالٌ كىاً  ػػػجى ـى فىسى  ديكٍا آلدى
لىٍقتى ًطًنناًلبٍ  دي ًلمىٍف حى   { ُٔ(}اإلسرا  : ًلًسى لىاؿى أىأىٍسجي

ف يػاف السػًاؽ ًػكىـ أفا )مػف( عاحػدة علػى ل دـ ، كيمػا فيذه اآلً  ، كا 
نامػػػا  ػػػملاو  أجمػػػ   الماسػػػركف ، لالٌ  أناػػػو لطعنػػػا مػػػا عػػػادت علًػػػو ب حصػػػو ، كا 

 ننػػاياح ، يًػػؼ أسػػجد ل ػػ   حلقاػػو مػػف طػػًف بصػػا  حلقػػو مػػف طػػًف ، كالمعنػػى
 . مف ياف ىذا ال     

ػػوي ًمػػف ديبيػػرو كىأىٍلاىًىػػا كمػػف ذلػػؾ لكلػػو اعػػاؿ : ) لىػػداٍت لىًمًصى كىاسيػػاىبىقىا اٍلبىػػابى كى
ٍف أى  زىا  مى ًِّدىىىا لىدىل اٍلبىاًب لىالىٍت مىا جى ػذىابه  رىادى ًب ىٍىًلػؾى سيػكى نا ًلالٌ سى فى أىٍك عى أىف ًيٍسػجى

 { ِٓ(}ًكسؼ :  أىًلًـه 
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 أفا لالٌ بذااػػو سػػؼ علًػػو السػػالـ ، ًك المقصػػكد بيػػا ًيػػف لػػـ فػػػ)مف( ىنػػا 
مقاضػػى اسػػاعماليا كجػػب أف ًيػػكف المعنػػى : مػػا جػػزا  مػػف يانػػت ىػػذه صػػااو 

 ت على العمكـ .ياف ًكسؼ أـ يًره ، في  بيذا دلٌ أسكا  
ًىاًة الدشٍنًىا كمف ذلؾ لكلو اعالى : ) ًمفى النااًس مىف ًيٍعًجبيؾى لىٍكليوي ًف  اٍلحى كى

ًي  ػػاـً }كى ػػا ًفػػ  لىٍلبًػػًو كىىيػػكى أىلىػػدش اٍلًحصى لىػػى مى لاى سىػػعىى ًفػػ  ٍَِْ ػػًيدي اللٌػػوى عى ذىا اىػػكى { كىاً 
ػػػادى } ػػٍرثى كىالناٍسػػؿى كىاللٌػػػوي الى ًيًحػػبش الاىسى ًيٍيًلػػػؾى اٍلحى ًًيىػػا كى ذىا َِٓالىٍرًض ًلًيٍاًسػػدى ًف { كىاً 

اٍػػػوي اٍلًعػػػزاةي بًػػػاإلً  ذى لىبًػػػٍحسى اٍلًميىػػػادي ًلًػػػؿى لىػػػوي اااػػػًؽ اللٌػػػوى أىحى ـي كى يىػػػنا ٍسػػػبيوي جى البقػػػرة : (}ٍرـً فىحى
َِْ-َِٔ } 

فقد ذير الماسركف أفا ىذه اآلً  نزلػت فػ  الحػنس بػف  ػًرؽ ، يػاف 
للنبػػػ  صػػػلى اهلل علًػػػو كسػػػلـ  حػػػبٌّ منافقنػػػا حلػػػك اليػػػالـ ، فحلػػػؼ أناػػػو مػػػومف كمي 

ٍمػرو لػبعض لذ مػرا ىػذا المنػافؽ بػز  دن  مجلسو ، ف يذبو اهلل ف  ذلػؾ تفً رع كحي
، يمػػػػا لػػػػاؿ اهلل  فعػػػػؿ ذلػػػػؾ لػػػػًالن  المسػػػػلمًف فػػػػ حرؽ الػػػػزرع ،  كعقػػػػر الحمًػػػػر ،

 (ُ)اعالى

ػػف(  نػػت أـ يًػػر مكصػػكل  ، ال اجػػ   لالٌ مكصػػكل  يا كالحقًقػػ  أفا )مى
نيرة عاما  ، كأٌنيا ف  ىذه اآلًات لـ اعد علػى الحػنس بػف  ػًرؽ ب حصػو ، 

نما  ملاو بالصا  الا  ذيرىا القر  مىف ااصػؼ  لف اليًرـ  ، فقد لصد بيا يؿٌ كا 
بصا  الذم نزلت بسببو اآلً  مف يًػر احدًػد فػ   ػحص معػًف ، كالاقػدًر : 

  ... كمف الناس ، رجؿ أم رجؿ ياف ، ًعجبؾ لكلو
ػػف( فػػ  لكلػػو اعػػالى : ) ػػف ًىقيػػكؿي اٍحػػذىف لِّػػ  كىالى كيػػذلؾ  ػػ ف )مى ًمػػٍنييـ ما كى

ـى لىميًحًطى ه ًباٍليىاًفًرًفى اىٍاًانِّ  أىالى ًف  اٍلًاٍانىً  سى  يىنا فا جى  { ْٗ(}الاكب  : قىطيكٍا كىاً 
بػف لػًس ، لػاؿ  ف ، ىػك الجػدٌ عػًٌ فقد نزلت ىػذه اآلًػ  بسػبب  ػحص مي 

لو النب  صلى اهلل علًو كسلـ : ىؿ لؾ ف  جالد بنػ  الصػار ؟ فقػاؿ : لنػ  
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عػػػػنيفا م ػػػػـر بالنسػػػػا  ، كأح ػػػػى لٍف رأًػػػػتي نسػػػػا  بنػػػػ  الصػػػػار أٍف ال أصػػػػبر 
ػػ لالٌ  (ُ)فػ يفااف  مػف يػاف علػػى  ف( المكصػكل  يػؿٌ أفا  اآلًػ  أفػادت باسػاعماؿ )مى

 ىذه الصا  ف  يؿ زماف كمياف .
لىٍقػػتي كىًحًػػدنا }كمػػف ذلػػؾ لكلػػو اعػػالى : ) ػػٍف حى مى عىٍلػػتي لىػػوي ُُذىٍرنًػػ  كى { كىجى

بىنًػًفى  يػييكدنا }ُِمىاالن ماٍمديكدنا } مىياػدتش لىػوي اىٍميً ُّ{ كى ػ ي أىٍف ًُْػدنا }{ كى ـا ًىٍطمى { ريػ
ًنًػػدنا }ُٓأىًزًػػدى } ػػعيكدنا }ُٔ{ يىػػال ًلناػػوي يىػػافى الًىاًانىػػا عى ػػ يٍرًىقيوي صى ًلناػػوي فىياػػرى  {ُٕ{ سى
لىدارى } ًٍػؼى لىػدارى }ُٖكى ًٍػؼى لىػدارى }ُٗ{ فىقيًاؿى يى ـا لياًػؿى يى ـا نىظىػرى }َِ{ ريػ ـا ُِ{ ريػ { ريػ

بىسىرى } { ِْ{ فىقىػاؿى ًلٍف ىىػذىا ًلال ًسػٍحره ًيػٍورىري }ِّأىٍدبىرى كىاٍساىٍيبىرى } { ريـا ِِعىبىسى كى
ا أىٍدرىاؾى مىا سىػقىري }ِٔ{ سى يٍصًلًًو سىقىرى }ًِٓلٍف ىىذىا ًلال لىٍكؿي اٍلبى ىًر } مى { ال ِٕ{ كى

 { ِٗ-ُُ(}المرر : { لىكااحى ه لٍِّلبى ىرً ِٖايٍبًق  كىال اىذىري }
لىٍقتي كىًحًدنا ذىٍرًن كال اىد : ) مىٍف حى  ( كى

كىذا ال ًعن  أفا المقصػكد  (ِ)نزلت ىذه اآلًات ف  الكلًد بف الم ًرة 
ىك الكلًد فحسب ت لناو لك لصد ذلؾ الساعمؿ )الذم( كلياف المعنى : ذرن  
كالكلًدى بف الم ًرة ، بؿ أًرد أف ًيكف المعنى : ذرنػ  كالكلًػدى ، كيػؿا مػف يػاف 

عيكدنا( .حالو مرؿ حالو ف  جزاوه كجزا  مف سار على نيجو ، أنِّ  )سى يٍرًىقيوي صى
  ، لصػػ  مػػف رػػـ عػػاد القػػرلف اليػػًرـ بعػػد ذلػػؾ ت لًحيػػ  بصػػا  حاٌصػػ

 نزلت بسببو اآلً  
لاى }كلكلػػو اعػػالى : ) اىػػكى ػػبىسى كى ػػى }ُعى ػػا هي الٍعمى ػػا ًيػػٍدًرًؾى ِ{ أىف جى مى { كى

ػػًف اٍسػػاىٍ نىى }ْاىناىعىػػوي الػػػذٍِّيرىل }{ أىٍك ًىػػذاياري فى ّلىعىلاػػوي ًىزاياػػى } ػػا مى { فى ىنػػتى لىػػػوي ٓ{ أىما
دال } لىًٍؾى أىال ًىزاياى }ٔاىصى مىا عى ػا ؾى ًىٍسػعىى }ٕ{ كى { كىىيػكى ًىٍح ىػى ٖ{ كىأىماػا مىػف جى

ٍنوي اىلىياىٗ}  { َُ-ُ(}عبس : { فى ىنتى عى
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ًش ، نزلت ىذه اآلًات ف  ابف أـ مياـك ، كف  رجاؿ مف صنادًد لر 
ياف رسكؿ اهلل ، صلى اهلل علًو كسلـ ، ًحاكرىـ طمعنػا فػ  لسػالميـ  ، حػًف 

( ْ-ُحت اآلًػات )، كلػد صػرٌ  (ُ)ألبؿ للًو العمى ًس لو ، فا ػا ؿ عنػو بيػـ
ًـ عاد لًعٌبػر فا القرلف الير أ كىك عبد اهلل بف أـ مياكـ ، لالٌ بالذم نزلت فًو ، 

ػػػػ عنػػػػو ، كعػػػػف صػػػػنادًد لػػػػًرش  العمػػػػـك ت لذ لػػػػك يػػػػاف  ف( الدالػػػػ باسػػػػاعماؿ )مى
،  ؿ اهلل ، صػلى اهلل علًػو كسػلـالذًف ناظرىـ رسػك  الم ريًف أناسيـالمقصكد 

ػػػا الػػػذًف كلًػػػؿ : أكعػػػاد للػػػًيـ ضػػػمًر الجمػػػ  ، ، العيدًػػػ  ف( السػػػاعمؿ )الػػػذً ما
ػػا يػػاف المػػراد ىػػـ ، كيػػؿ مػػف يػػاف علػػى ف نػػت ليػػـ اصػػٌدل ، اسػػا نكا ،  ليػػف لما

ٍف( كأفرد الضػمًر، كالاقػدًر : أماػا رجػؿ ، أم رجػؿ يػاف  ايلايـ ، اساعمؿ )مى 
، اسػػا نى ف نػػت لػػو اصػػدل  ت يػػذلؾ لػػك يػػاف المػػراد بالسػػاع  ابػػف أـ مياػػـك  
ػػا الػػذم جػػا ؾ ًسػػعى ، ليػػف  فحسػػب ، السػػاعمؿ )الػػذم( العيدًػػ  ، كلًػػؿ : كأما
ػفٍ  ( لماا ياف المقصكد ابف أِـّ مياكـ ، كيؿ مىف ياف على  ايلاو ، اساعمؿ )مى

كىػك ًح ػى باقدًر : كأماا رجؿ ، أما رجؿ ياف ، جا ؾ ًسػعى ، اآلً  لايكف 
 ، ف نتى عنو اليى .

ػػف( فػػ  لكلػػو اعػػالى : ) لىػػى اللٌػػًو كمػػف ذلػػؾ )مى ػػًف اٍفاىػػرىل عى ـي ًمما ػػٍف أىٍظلىػػ مى كى
ػػ ينًزؿي  ػػػف لىػػاؿى سى مى ػػًو  ىػػٍ  ه كى ـٍ ًيػػػكحى ًللىًٍ لىػػ ػػًذبنا أىٍك لىػػاؿى أيٍكًحػػػ ى ًللىػػ ا كى ػػا أىنىػػػزؿى يى ًمٍرػػػؿى مى

 {  ّٗ(}النعاـ : الٌلوي 
فقػػد ذيػػرت ياػػب الاااسػػًر أفا اآلًػػ  نزلػػت فػػ  مسػػًلم  اليػػذاب الػػذم   

 (ِ)ادعى النبكة ، كادعى أناو ًكحى للًو

                                                 

(
1
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ػػػٍف( معرفػػػ  ليكنيػػػا عػػػادت علػػػى  فسػػػبب النػػػزكؿ فػػػ  اآلًػػػ  ًػػػكىـ أفا )مى
يػػؿ مػػف ااصػػؼ  ػػحص معػػًاف ، كىػػك مسػػًلم  اليػػذاب ، فػػ  حػػًف أفا المػػراد 

اصؼ بصا  مف نزلت بسببو اآلً  للى لًاـ الساع  .  ًك
ٍسػنىى ٓفى ىماا مىف أىٍعطىى كىاااقىى }كمف ذلؾ لكلو اعالى : ) ػداؽى ًباٍلحي { كىصى

ػػف بىًحػػؿى كىاٍسػػاىٍ نىى }ٕ{ فىسىنيًىسِّػػريهي ًلٍلًيٍسػػرىل }ٔ} ػػا مى ٍسػػنىى }ٖ{ كىأىما يىػػذابى ًباٍلحي { ٗ{ كى
 {َُ-ٓاللًؿ : (}ًلٍلعيٍسرىلفىسىنيًىسِّريهي 

داؽى ٓلاؿ ابف مسعكد ف  لكلو اعالى : )فى ىماا مىف أىٍعطىى كىاااقىى } { كىصى
ٍسنىى } {( ًعن  أبا بيػر رضػ  اهلل عنػو ، ىػذا لػكؿ ٕ{ فىسىنيًىسِّريهي ًلٍلًيٍسرىل }ًٔباٍلحي

ػػػػف بىًحػػػػؿى كىاٍسػػػػاىٍ نىى } ػػػػا مى ػػػػذابى ٖالجميػػػػكر ، كلػػػػاؿ فػػػػ  لكلػػػػو اعػػػػالى : )كىأىما يى { كى
ٍسنىى }   ، ابنػ  حلػؼ ، كلػاؿ بىػ{ فىسىنيًىسِّريهي ًلٍلعيٍسرىل( ًعن  بذلؾ أمً  ، كأي ًٗباٍلحي

 (ُ)عطا  : ىك صاحب النحل  
ا كىذا ال ًعن   أفا )مىًف( المكصػكل  فػ  ىػذه اآلًػات عػادت علػى أًضن

ػػد بيػػا الانيًػػر كالعمػػكـ ت لذ المعنػػى :   ػػحص بعًنػػو ، بػػؿ مػػف الكاضػػ  أناػػو أًر
أفا يؿ مف أعطى فجزاوه )فىسىنيًىسِّػريهي ًلٍلًيٍسػرىل( كفحػر أبػ  بيػر، رضػ  اهلل عنػو 
، ف  ىذا المقاـ أفا اآلً  نزلت بسبب عطاحو ، كاقكاه ، كاصػدًقو بالحسػنى ، 

كطلًعػػايـ فػػ  ذلػػؾ مػػف نزلػػت بسػػببو  )فىسىنيًىسِّػػريهي ًلٍلعيٍسػػرىل( كجػػزا  يػػؿ مػػف بحػػؿ
 اآلً  . 

ػػػفً  ف صػػػ  نػػػزكؿ اآلًػػػ  الاػػػ  اضػػػمنايا لػػػذلؾ فػػػنفا )مى ( المكصػػػكل  ، كا 
بسػػبب  ػػحص معػػًاف ، فػػنفا ىػػذا ال ػػحص ًضػػً  بػػًف لحػػًرف ت لػػداللايا علػػى 

ػاًت العمكـ ، مف ذلؾ لكلو اعالى : ) ػف ًىٍ ػًرم نىٍاسىػوي اٍبًا ىػا  مىٍرضى ًمفى النااًس مى كى
ويكؼه ًباٍلًعبىادً    {َِٕ(}البقرة : الٌلًو كىالٌلوي رى

                                                 

(
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: لنايا نزلت ف  صيًب الركمػ  ، حػًف منعػو الم ػريكف فػ  فقد لًؿ 
، ف عطاىـ يؿ ما ًملؾ مػف أجػؿ أف ًسػمحكا لػو بػاليجرة للػى  مي  مف اليجرة

المدًنػػ  لًلحػػؽ برسػػكؿ اهلل ، صػػلى اهلل علًػػو كسػػلـ ، كلًػػؿ : نزلػػت فػػ  الزبًػػر 
ال لػػى ميػػ  ت لًنػػز كالمقػػداد حػػًف بعريمػػا رسػػكؿ اهلل ، صػػلى اهلل علًػػو كسػػلـ ، ل

حػػػًف حلاػػػو ، رضػػػ  اهلل عنػػػو ، ًػػػؿ : نزلػػػت فػػػ  علػػػ  ل، ك  حبًبنػػػا مػػػف ح ػػػباو
 ، صلى اهلل علًو كسلـ ، بمي  ت لقضا  دًكنػو ت كلًػرد الكداحػ  للػى رسكؿ اهلل
، لًل  حرج رسكؿ اهلل ، صلى اهلل علًػو كسػلـ كأمره أف ًناـ ف  فرا و أىليا ، 

ًنيى عف المنير ، كلًؿ : كلًؿ : نزلت ف  مف ً مر بالمعركؼ ك ، مياجرنا ، 
 (ُ)جًرف كالنصاراًف ف  سبًؿ اهلل ، كلًؿ : نزلت ف  الميدنزلت ف  المجاى

لعمكميػػػا ا ػػػمؿ ىػػػوال  جمًعنػػػا ، كمػػػف يػػػاف علػػػى  كالحقًقػػ  أفا )مػػػف( 
ىػػذه اللػػكاؿ فػػ  أسػػباب  ػػايلايـ حاػػى لًػػاـ السػػاع  ، فػػ بك حًػػاف بعػػد أف نقػػؿ 

، بػؿ ىػ  فػ  يػؿ مػف بػاع  يًر معن ٌ  مىف()لًؿ المراد بػلاؿ : )) نزكؿ اآلً  
ناسو هلل اعالى ، ف  جياد ، أك صبر علػى ًدًػف ، أك يلمػ  حػؽ عنػد جػاحر ، 

 (ِ) أك حمً  هلل ، أك ذب عف  رعو ، أك ما أ بو ذلؾ((
فا ًمػٍف ما ًصرح بو الماسركف ، فقد لالكا ف  لكلػو اعػالى : ) كىذا   كىاً 

ػػف ًيػػٍوًمفي  اً ػػًعًفى ًللٌػػًو الى أىٍىػػًؿ اٍلًياىػػاًب لىمى ـٍ حى ًًٍي ػػآ أينػػًزؿى ًللىػػ مى ـٍ كى ًٍيي ػػا أينػػًزؿى ًللىػػ مى ًباللٌػػًو كى
ػػػًرً ي  ـٍ ًلفا اللٌػػػوى سى بًِّيػػػ ـٍ ًعنػػػدى رى ـٍ أىٍجػػػريىي ننػػػا لىًلػػػًالن أيٍكلىػػػػًحؾى لىييػػػ كفى ًبآًىػػػاًت اللٌػػػًو رىمى ًىٍ ػػػاىري

 { ُٗٗ(}للعمراف :  اٍلًحسىابً 
ابػف عبػاس ، كلاػادة : نزلػت فػ  لاؿ جابر بف عبد اهلل ، كأنس ، ك )) 

ػػػؿ علًػػػو الصػػػالة كالسػػػالـ لرسػػػكؿ اهلل  النجا ػػػ  ، كذلػػػؾ لمػػػا مػػػات ، نعػػػاه جبًر
صػلى اهلل علًػػو كسػلـ فػػ  الًػػـك الػذم مػػات فًػػو ، فقػاؿ رسػػكؿ اهلل ، صػػلى اهلل 
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ات ب ًػػر أرضػػيـ ، علًػػو كسػػلـ ، لصػػحابو : احرجػػكا فصػػلكا علػػى أخ ليػػـ مػػ
 ػػ  ، فحػػرج رسػػكؿ اهلل صػػلى اهلل علًػػو كسػػلـ ؟ فقػػاؿ : النجافقػػالكا : كمػػف ىػػك

للػػػػى البقًػػػػ  ، كي ػػػػؼ لػػػػو مػػػػف المدًنػػػػ  للػػػػى أرض الحب ػػػػ  ، ف بصػػػػر سػػػػًرر 
النجا ػػ  ، كصػػلى علًػػو كيبػػر أربػػ  ايبًػػرات ، فقػػاؿ المنػػافقكف : انظػػركا للػػى 
ىػػذا ، ًصػػل  علػػى علػػم حب ػػ  نصػػران  ، لػػـ ًػػره لػػط ، كلػػًس علػػى دًنػػو ، 

 (ُ) ف نزؿ اهلل اعالى ىذه اآلً ((
ك)) ركل النسػػػاح  عػػػف أنػػػس لػػػاؿ : لمػػػا جػػػا  نعػػػ  النجا ػػػ  ، لػػػاؿ 
رسكؿ اهلل )صلى اهلل علًو كسلـ( : صلكا علًػو ، لػالكا ًػا رسػكؿ اهلل ، نصػل  

ػػػف ًيػػػٍوًمفي ًباللٌػػػوً علػػػى عبػػػد حب ػػػ  ؟ فػػػ نزؿ اهلل : ) فا ًمػػػٍف أىٍىػػػًؿ اٍلًياىػػػاًب لىمى ( ، كىاً 
ػػر نحػػكه عػػف جػػابر ، كفػػ  المسػػا درؾ عػػف عبػػد اهلل بػػف الزبًػػر كركل ابػػف جًر

فا ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًياىاًب ( اآلً  (( لاؿ : نزلت ف  النجا   ) كىاً 
(ِ)  

( كلاؿ العيبرم : )) )كلمف ًػومف( )مػف( فػ  مكضػ  نصػب اسػـ )لفا 
ك)مف( فػ  )لمػف( كلاؿ أبك حًاف : )) (ّ) ((ك)مف( نيرة مكصكف  أك مكصكل 

  (ْ)(( اكصكف  ، أم : لقكمن يا مكصكل  كأجًز أف ايكف مالظاىر أنٌ 
ك)مىػف( ًجػكز أف ايػكف مكصػكل  ، كىػك كجا  ف  الػدر المصػكف : ))

ػػا ، ك)ًػػومف( صػػل  علػػى الكؿ ، فػػال محػػؿ  الظيػػر ، كمكصػػكف  ، أم : لقكمن
ف  لػو ، كصػا  علػى الرػان  ، فمحلػو النصػب ، كأاػى ىنػا بالصػل  المسػػاقبلً  كا 

  (ٓ) ((لدًمكم ، دالل  على االسامرار كاياف ذلؾ لد مضى 
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ػػف( مكصػػكل  لعكدىػػا علػػى  ػػحص  فقػػد رجػػ  الماسػػركف أف ايػػكف )مى
ؿ أفا بعضػػػيـ علٌػػػ سػػػانادنا للػػػى أسػػػباب النػػػزكؿ ، لالٌ بعًنػػػو ، كىػػػك النجا ػػػ  ، ا

على االسامرار كالدًمكم  ،  مج   صلايا بصً   المضارع المساقبلً  ت لادؿٌ 
د العبارة الا  يرر ما يرر  ناىا ف   كاىد ىذا المطلػب ، فيذه العبارة اويد كاًو

ػػػف( معرفػػػ  عيدًػػػ  ت ليكنيػػػا  فيػػػ  اعنػػػ  : أفا سػػػبب نػػػزكؿ اآلًػػػ  ًػػػكىـ أفا )مى
ػػد بيػػا النجا ػػ  مػػف دكف  عػػادت علػػى  ػػحص النجا ػػ  ، فػػ  حػػًف أناػػو مػػا أًر

مػف  سكاه ، أم : أنايا لصد أف ا ػملو بصػااو ال ب حصػو ، لًيػكف المػراد يػؿٌ 
ف الزمػػاف ، كًاصػػؼ فًمػػا ًقبػػؿ منػػو ااصػػؼ مػػف أىػػؿ الياػػاب فًمػػا مضػػى مػػ

بصػػا  مػػف نزلػػت بسػػببو اآلًػػ  للػػى لًػػاـ السػػاع  ، فلػػك اسػػاعمؿ )الػػذم( ليانػػت 
ػػف( أفػػادت العمػػكـ ، كلػػررت  اآلًػػ  اعنػػ  النجا ػػ  كحػػده ، لينيػػا باسػػاعماؿ )مى
أناو سًسػامر كجػكد مرػؿ ىػذه الحالػ  فػ  أىػؿ الياػاب ، كىػذا مػا أرباػو الكالػ  ، 

لػى ًكمنػا ىػذا ، نسػم  كن ػاىد بػًف حػًف كلحػر ، فال ًزاؿ بعػد نػزكؿ  القػرلف كا 
 أفا ىناؾ مف القسًسًف كالرىباف مف ًعلف لسالمو سر ا أك جيرنا .

يػذلؾ  المطب الثالث : عةود )َمةن( الموصةولة عمةل اس ، سةبحانه :
ٍف( العاحدة علػى اهلل ، سػبحانو ، ػف ًىٍحليػؽي يىمىػف يقػكؿ اهلل اعػالى : )   ف )مى أىفىمى

كفى  الا   { ُٕ(}النحؿ ًىٍحليؽي أىفىال اىذىياري
  أنايػا فػ)مىًف( الكلى ف  ىذه اآلً  ال ًصػ  أٍف نعػدىا معرفػ  ، بحجػ 

لذ لك أيًرد منيا أٍف ايكف عاحػدة علػى اهلل علػى سػبًؿ  عاحدة على اهلل الحالؽ ت
ػػد يػػؿ مػػ ػػف( لناػػو أيًر ف الاعًػػًف السػػايعملٍت )الػػذم( العيدًػػ  ، كلػػد اسػػاعملت )مى

 اهلل . لالٌ ًاصؼ بصا  الحلؽ ، كمف المعلكـ أناو ال أحد ًاصؼ بذلؾ 
ػػػػؾى اٍلقيػػػػٍرلفى ًلاىٍ ػػػػقىى }كلكلػػػػو اعػػػػالى : ) لىًٍ ٍلنىػػػػا عى ػػػػا أىنزى ػػػػف ِمى { ًلال اىػػػػٍذًيرىةن لِّمى

لىؽى الٍرضى كىالسامىاكىاًت اٍلعيلىىًّىٍح ىى }  {ْ-ِ(}طو :{ اىنًزًالن مِّماٍف حى
مػػف اهلل الػػذم  السػػًاؽ ، أنايػػا باقػػدًر : انػػًزالن فاآلًػػ  ، يمػػا ابػػدك مػػف 

حلؽ الرض كالسمكات العلى ، كالحقًق  أناو باساعماؿ الداة )مف( أًرد صػا  
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ػػا صػاحبيا فلػػًيف مػػف ًيػف ، لالٌ الحلػؽ ، أ رت عنيػػا أفا ىػػذه الصػػا  الاػ  عٌبػػ ما
ػػًف( المكصػػكل  اي  مػػا مػػف الصػػاات الاػػ  ااػػرد بيػػا البػػارئ ، عػػز كجػػؿ ، م عػػدش )مى

ًجعؿ ذىف القارئ كالسام  المحاطىب ًحصر ىذه الصػا  فػ  اهلل ، سػبحانو ، 
 كال ًنصرؼ للى سكاه ، بحيـ الكال  كالحاؿ ، ال بحيـ الداة .

ػؽا لىػٍدًرًه  أيرر ف  لكلو اعالىكااض  ىذه الحقًق   كٍا اللٌػوى حى ػا لىػدىري مى : )كى
ػ لىػى بى ىػرو مِّ ػا أىنػزىؿى اللٌػوي عى ػا  بًػًو ًلٍذ لىاليكٍا مى ػٍف أىنػزىؿى اٍلًياىػابى الاػًذم جى ف  ىػٍ  و ليػٍؿ مى

ـٍ  لٍِّماـي ماا لىػ ايٍحايكفى يىًرًرنا كىعي ميكسىى نيكرنا كىىيدنل لِّلنااًس اىٍجعىليكنىوي لىرىاًطًسى ايٍبديكنىيىا كى
ـٍ ًىٍلعى  ٍكًضًي ـٍ ًف  حى ـٍ ليًؿ الٌلوي ريـا ذىٍرىي ( } النعاـ : اىٍعلىميكٍا أىنايـٍ كىالى لبىاوييي  {  ُٗبيكفى

كٍا اللٌػوى  كلكلو اعػالى  ـٍ ذىيىػري : )كىالاػًذًفى ًلذىا فىعىليػكٍا فىاًح ىػ ن أىٍك ظىلىميػكٍا أىٍنايسىػيي
ـٍ  كٍا ًلػػذينيكًبًي ػػف ًىٍ ًاػػري الػػذشنيكبى ًلالٌ فىاٍسػػاىٍ اىري مى ـٍ  كى ػػا فىعىليػػكٍا كىىيػػ لىػػى مى كٍا عى ـٍ ًيًصػػرش لىػػ اللٌػػوي كى

( }أؿ   {  ُّٓعمراف : ًىٍعلىميكفى

ػػف ذىا  كلكلػػو ـٍ فىمى ف ًىٍحػػذيٍليي ـٍ كىاً  اًلػػبى لىييػػ ـي اللٌػػوي فىػػالى يى ػػٍريي اعػػالى : )ًلف ًىنصي
( }أؿ عمراف  يًِّؿ اٍلميٍوًمنيكفى لىى الٌلًو فىٍلًىاىكى ريييـ مِّف بىٍعًدًه كىعى  {  َُٔالاًذم ًىنصي

لىػى اعالى : )ليؿ لِّمىف ماا ًفػ  الساػمىاكىاًت كىالىرٍ كلكلو  ًض ليػؿ ًللٌػًو يىاىػبى عى
ـٍ  ـٍ فىييػ كٍا أىنايسىػيي ًسػري ًٍػبى ًفًػًو الاػًذًفى حى ػً  الى رى ـٍ ًللىى ًىٍكـً اٍلًقًىامى نىٍاًسًو الراٍحمى ى لىًىٍجمىعىنايي

( }النعاـ :   { ُِالى ًيٍوًمنيكفى
ػػارى  كلكلػػو ـٍ كىأىٍبصى ػػٍمعىيي ػػذى اللٌػػوي سى ػػايـٍ ًلٍف أىحى لىػػى اعػػالى : )ليػػٍؿ أىرىأىًٍ ػػاىـى عى ـٍ كىحى يي

ـٍ  ـا ىيػػػػ ػػػػرِّؼي اآلًىػػػػاًت ريػػػػ ػػػػؼى نيصى ًٍ ػػػػري اللٌػػػػًو ًىػػػػٍ ًاًييـ بًػػػػًو انظيػػػػٍر يى ًٍ ػػػػٍف ًللىػػػػػوه يى ليليػػػػكًبييـ ما
( }النعاـ :   { ًْٔىٍصًدفيكفى

ـٍ عىػف  كلكلو ًف بىػٍؿ ىيػ ًؿ كىالنايىاًر ًمفى الػراٍحمى اعالى : )ليٍؿ مىف ًىٍيلىويييـ ًباللاًٍ
بًِّيـ  ( }النبًا   ًذٍيًر رى كفى  { ِْمشٍعًرضي

ػػػكفى }اعػػػالى : ) كلكلػػػو ػػػف ًفًيىػػػا ًلف يينػػػايـٍ اىٍعلىمي مى ػػػًف الٍرضي كى { ْٖليػػػؿ لِّمى
كفى } ًىقيكليكفى ًللاًو ليٍؿ أىفىال اىذىياري { ليٍؿ مىف رابش الساػمىاكىاًت الساػٍبً  كىرىبش اٍلعىػٍرًش ٖٓسى

ًىقيكليكفى ًللاًو ليؿٍ ٖٔاٍلعىًظًـً } { ليٍؿ مىف ًبًىًدًه مىلىييكتي ييؿِّ  ىٍ  و ٕٖأىفىال اىااقيكفى } { سى
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ػػػػكفى } ػػػػًو ًلف يينػػػػايـٍ اىٍعلىمي لىًٍ ػػػػاري عى ػػػػًىقيكليكفى ًللاػػػػًو ليػػػػٍؿ فىػػػػ ىناى ٖٖكىىيػػػػكى ًيًجًػػػػري كىال ًيجى { سى
كفى } ري  {ٖٖ-ْٖ(}المومنكف :  ٖٗايٍسحى
عىػؿى اللاػوي  كلكلػو  ػايـٍ ًلف جى ػؿى سىػٍرمىدنا ًللىػى ًىػػٍكـً اعػالى : )ليػٍؿ أىرىأىًٍ ـي اللاًٍ ًٍيي لىػ عى

ًٍري اللاًو ًىٍ ًاًييـ ًبًضًىا  أىفىال اىٍسمىعيكفى } ٍف ًللىوه يى ً  مى عىػؿى ُٕاٍلًقًىامى ػايـٍ ًلف جى { ليػٍؿ أىرىأىًٍ
ًٍري اللاًو ًىٍ اً  ٍف ًللىوه يى ً  مى ـي النايىارى سىٍرمىدنا ًللىى ًىٍكـً اٍلًقًىامى لىًٍيي ًييـ ًبلىًٍؿو اىٍسػيينيكفى اللاوي عى

( }القصص :  كفى  { ِٕػ  ًُٕفًًو أىفىال ايٍبًصري
ناػػا : )كلكلػػو اعػػالى   ػػفى الساػػمىاكىاًت كىالٍرًض ليػػًؿ اللاػػوي كىاً  ػػف ًىػػٍرزيليييـ مِّ ليػػٍؿ مى

ـٍ لىعىلىى ىيدنل أىٍك ًف  ضىالؿو مشًبًفو   {ِْسب  : (}أىٍك ًلًاايي
ػػف رابش كلكلػػو اعػػالى : ) ػػٍذاـي  ليػػٍؿ مى الساػػمىاكىاًت كىالىٍرًض ليػػًؿ اللٌػػوي ليػػٍؿ أىفىاااحى

ػػػى  ػػػر ا ليػػػٍؿ ىىػػػٍؿ ًىٍسػػػاىًكم الىٍعمى ـٍ نىٍاعنػػػا كىالى ضى ًىػػػا  الى ًىٍمًلييػػػكفى النايًسػػػًي ػػػف ديكنًػػػًو أىٍكًل مِّ
لىقيػػػ عىليػػػكٍا ًللٌػػػًو  يػػػرىيىا  حى ـٍ جى ػػػاتي كىالنشػػػكري أى ـٍ ىىػػػٍؿ اىٍسػػػاىًكم الظشليمى ٍلًقػػػًو كىاٍلبىًصػػػًري أى كٍا يىحى

ـٍ ليًؿ الٌلوي  ًي لىًٍ ٍلؽي عى  {ُٔ:  د(}الرعفىاى ىابىوى اٍلحى
ػػٍف( فػػ  ىػػذه اآلًػػاتًجمػػ  النحػػاة كا عاحػػدة علػػى  لماسػػركف علػػى أفا )مى

أناػػػو ال أحػػػد مػػػنيـ  لالٌ  اهلل( انايػػػت بقكلػػػو اعػػػالى )لػػػؿً الػػػؾ الاػػػ  اهلل ، كال سػػػًما 
د ػٍف( فًيػاآلًات معرفػ   ع  ب فا )مىٍف( ف  ىذهًجرو ًك ا اسػاايامً  ، ت لفا )مى

ػػػًف( ك)مػػػا( االسػػػاايامًااف ال اي  اف عنػػػد النحػػػاة مػػػف المعػػػارؼ ، بػػػؿ ىمػػػا عػػػدٌ ك)مى
  (ُ)عندىـ مف النيرات كالسما  المبيم  ، كباقدًر أم لنساف ، أك أم     

ػػًف( المكصػػكل  الاػػ  اقػػدـ ذيرىػػا كلًػػؿ ب نايػػا معرفػػ  ت لنايػػا   فحػػاؿ )مى
ػػٍف( االسػػاايامً  فػػ   عػػادت علػػى معػػًاف ، ا ىػػذه اآلًػػات كنحكىػػىػػ  يحػػاؿ )مى

ػًف( االسػاايامً  نيػرة ،  العاحدة على اهلل سبحانو ، فنذا ذىػب النحػاة للػى أفا )مى
ػػػػػًف(  ػػػػػًف( المكصػػػػػكل  ، بػػػػػؿ )مى كجػػػػػب علػػػػػًيـ أٍف ًػػػػػذىبكا ىػػػػػذا المػػػػػذىب فػػػػػ  )مى

                                                 

(
1

،  1/461، ٗاىَاررسز فررٜ اىْارر٘ ىيٖسٍررٜ  1/132( ْٝظررس : شررسح اىرعررٖٞو  تررِ ٍاىررل 

، ٗحاشررررٞح اىصررررثاُ  1/308ٝح ، ٗشررررسح اىرصررررس 139ٗشررررسح اىرعررررٖٞو ىيَررررساصٛ   

1/180-181 . 
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المكصكل  ، كيما ًقكؿ النحاة ، ليكنيػا نيػرة مبيمػ  صػلحت مػف دكف )الػذم( 
 لمعنى االسااياـ  .

ػػف(  ال )الػػذم( فػػ  لكلػػو اعػػالى : ) ػػف ًفػػ  كليػػذا اسػػاعملت )مى أىأىًمنػػاـي ما
ـي الىٍرضى فىًنذىا ًى ى اىميكري   { ُٔ}الملؾ : (السامىا  أىف ًىٍحًسؼى ًبيي

لاؿ الطبرم : )))أىأىًمناـي ماف ًف  السامىا ( كىك اهلل((
 (ُ)  

ػػًف( المكصػػكل  ىنػػا مػػا  ػػد بيػػا اهلل ، سػػبحانو ، بًػػد أفا )مى علػػى كجػػو  أًر
ػػػد ذلػػػؾ السػػػاعمؿ )الػػػذم( العيدًػػػ  كلًػػػؿ : أأمنػػػاـ الػػػذم فػػػ   الاعًػػػًف ، كلػػػك أًر

لذ لػػًس المػػراد أٍف ًيعػػرِّؼ اهلل ، عػػز  ا  ، كىػػذا ال ًااػػؽ كمضػػمكف اآلًػػ  تالسػػم
كا عنػو كلػالكا : أًػف اهلل ؟ كجؿ ، المحاطىبًف بميانو ، ب ناو ف  السما  لذا ضػلٌ 

ػا لػاؿ اهلل ، بؿ ى ـ ًعلمػكف علػـ الًقػًف أناػو فػ  السػما  ، جػؿ كعػال ، كليػف لما
( ابػًٌ  ـي الىٍرضى فىًنذىا ًى ى اىميكري ف سبحانو : )أىأىًمناـي ماف ًف  السامىا  أىف ًىٍحًسؼى ًبيي

ػػف ىػػك فػػكليـ ، فػػال ـ  أفا السػػًاؽ سػػًاؽ احػػذًر ، أم : يًػػؼ اػػ منكف بطػػش مى
ػػٍف( لًػػراد بيػػ ػػف اسػػاعماؿ )مى ا معنػػى الصػػا  ، صػػا  الكجػػكد فػػ  السػػما  ت لفا مى

فا للػون ، أما للػو ينا أمػر مىػف ىػك احػت ، كالمعنػى : أىك فكؽ ، ًيكف داحمنا مال
ياف ، لك لـ ًملؾ مػف صػاات القػكة يًػر صػا  اليًمنػ  كالسػًطرة الما اًػ  ًمػف 

 ًاقكه .يكنو ف  السما  ، ليانت اساحؽ أٍف ادف  مىف ف  الرض أٍف ًحافكه ك 
فػ)مىًف( المكصكل  ف  ىذه اآلً  ، كف  ال كاىد القرلنً  الاػ  اقػدمايا  

، لػػك يانػػت ، يمػػا ذىػػب النحػػاة كالماسػػركف ، معرفػػ  اعػػكد علػػى معػػًاف  ، فمػػا 
الارؽ لذف بًنيا كبًف )الذم( العيدً  ، كلد اساعمؿ القرلف يلاا الدااًف ؟ فال 

ذا أردنػا بًانػو ، فنناػو ال ًميػف أٍف بد مف أٍف ًيكف رم  فرؽ أساس  بًنيمػا  ، كا 
 ًيكف ألؿ مف الارؽ الذم بًناه .

                                                 

(
1

 . 29/12( جاٍع اىثٞاُ 
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نحلص مما مر ااصًلو للى أفا البحث امحػض عػف ناػاحم  الخاتمة :
 : أساسً  ، نجمليا فًما ً ا 

أجم  النحاة كالماسركف على أفا االسـ المكصكؿ )الذم( اساعمؿ -ُ
 كصل  لكصؼ المعرف  بالجمل  .

ركا عنيػػا   فػػ  االسػػـ المكصػػكؿ ، عٌبػػىػػذه الكظًاػػ  عاٌمػػ ابػػًف أفا -ِ
بقػػكليـ : لٌف االسػػما  المكصػػكل  سػػمًت بيػػذا االسػػـ ت لنايػػا اسػػاعملت أدكات 
ا للكصؼ بالجمؿ ، أم : أنايا ا مؿ المبدك ة بػ)اؿ( كيًر المبدك ة بػػ)اؿ( كلٌمػ

علػى  دؿٌ  ل  بالمبدك ة بػ)اؿ( مرػؿ )الػذم(حصركا يرض كصؼ المعرف  بالجم
 أفا يرض يًر المبدك ة بيا مرؿ )مف( يانت لكصؼ النيرة بالجمل  .

ػػػؼ االسػػػـ المكصػػػكؿ ، كبًػػػاف ال ػػػرض مػػػف ابػػػًٌ -ّ ف مػػػف حػػػالؿ اعًر
اسػػػاعمالو ، أناػػػو ال بػػػد مػػػف أف ًيػػػكف ليػػػؿ مكصػػػكؿ مكصػػػكؼ ، لف لػػػـ ًيػػػف 
 ظاىرنا كجب اقدًره ، أم : كجب أف ًيكف منكً ات لفا معرف  معنى اآلً  كفيـ

 ااسًرىا منكط بمعرفاو .
لفا )الػػذم( كفركعيػػا ممػػا ىػػك مبػػدك  بػػػ)اؿ( اسػػاعملت للاعبًػػر عػػف -ْ

ػػا )مػػف( فقػػد اسػػاعملت للاعبًػػر عػػف  الػػذات ت لػػذلؾ جػػاز لظيػػار مكصػػكفيا ، أما
 الصا  ، لذلؾ لـز حذفو . 

لما ياف المراد مف اساعماؿ )مىًف( المكصكل  صا  المكصكؼ لـز -ٓ
يػػػؿ مػػػف ااصػػػؼ بيػػػا ت كمػػػف ىنػػػا دلػػػت علػػػى الانيًػػػر  أف ًيػػػكف المػػػراد منيػػػا

 كالعمكـ .

عندما يانت )مىًف( المكصػكل  احمػؿ ىػذه الداللػ  ، فػنٌف اسػاعماليا -ٔ
ػػر لكاعػػد لرلنًػػ  عامػػ  ، ااعػػدل حػػدكد الزمػػاف كالميػػاف ،  ػػا فػػ  اقًر سػػًيكف حامن
ػػ   كىػذا مػػا ًنسػػجـ كطبًعػػ  القػػرلف العالمًػ  كال ػػمكلً  ، يًػػر المحصػػكرة فػػ  أيما

 مف دكف أيما  ، كف  عصر مف دكف عصر .
 



- 158 - 

 

 نصًبا ورفًعا وجرًّا/  المفعول معه في النحو العربي
 صالممخ  

منصػػػكبنا ، لالا أناػػػو لػػػد ربػػػت  عػػػكؿ معػػػو عنػػػد النحػػػاة ال ًيػػػكف لالٌ الما
عنػػدم أفا ىػػذا الماعػػكؿ ، يمػػا جػػا  فػػ  القػػرلف اليػػًرـ كالل ػػ  منصػػكبنا ، فقػػد 

فا ف  لصره على الحاؿ الكؿ مآحذ ت لػذا ضػمانتي جا  مرفكعنا كمجركرنا ، كأ
 بحرػػػػ  أربعػػػػػ  مباحػػػػػث ، جعلػػػػػت الكؿ بعنػػػػكاف : الماعػػػػػكؿ معػػػػػو منصػػػػػكبنا ،
ػػػا ، كالرالػػػث بعنػػػكاف : الماعػػػكؿ معػػػو  كالرػػػان  بعنػػػكاف : الماعػػػكؿ معػػػو مرفكعن

 مجركرنا ، كالراب  بعنكاف : المآحذ .
 مقدمة .

الـ علػى رسػكؿ اهلل ، كعلػى للػو  بسـ اهلل ، كالحمد هلل ، كالصالة كالس
 كصحبو كمف كااله ، كبعد .

فمف القكاعد الساسً  ال احع  ف  ياب النحك أفا الماعكؿ معػو ًيعىػدش  
مجًحو مرفكعنا أك مف السما  المنصكب  ، ليذا أجم  النحاة على عدـ جكاز 

ػػػا فػػػ   مجػػػركرنا ، لالٌ  يػػػالـ أنِّػػػ  كجػػػدتي فػػػ  الل ػػػ  مػػػا ًػػػدؿ علػػػى كركده مرفكعن
العػػػرب ، كذلػػػؾ مػػػف حػػػالؿ ال ػػػكاىد الاػػػ  جػػػا  بيػػػا سػػػًبكًو فػػػ  ياابػػػو ، بػػػؿ 
كجػػدتي سػػًبكًو ناسػػو ، كمػػف  ػػرح ياابػػو ، لػػد صػػراحكا بكلػػكع أسػػما  مرفكعػػ  

عيـ مػػػػف لعػػػػراب ىػػػػذه أفا الػػػػذم مػػػػن ك دالِّػػػػ  علػػػػى معنػػػػى المعًػػػػ  ، لالٌ بعػػػػد كا
أف ًعػرب االسػـ كلػى معػو كلكعيػا مرفكعػ  ال منصػكب  ، كالى  السما  ماعػكالن 

اسػػػانادنا للػػػى معنػػػاه ، ال اسػػػانادنا للػػػى لاظػػػو ، كلػػػد يانػػػت ال ػػػكاىد فػػػ  ىػػػذه 
 المس ل  يرًرة ، كداللايا على معنى المعً  لكً  كجلً  .

أماا كلكع االسـ المجػركر بعػد كاك دلػت علػى معنػى المعًػ  ، فقػد كرد 
 ف  الل   ف  أمرل  للًل  ، كف   اىد لرلن  .

علػى  ، ييػال   الحػاالت اإلعرابًػ  الػرالث للماعػكؿ معػوكلد درستي ىػذه 
حدة ف  رالر  مباحث ، كبدأتي بالكلى ت لنايا ى  ال ػاحع  فػ  ياػب النحػك 
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ـا لػػدمتي المرفػػكع علػػى المجػػركرت ليرػػرة  ، كالمااػػؽ علًيػػا مػػف لػػدف النحػػاة ، رػػ
  كاىده ، كاصًر  النحاة بداللاو .  

ػػا المبحػػث الرابػػ  ، فقػػد أكجػػز   تي فًػػو المآحػػذ الاػػ  نجمػػت عػػف القػػكؿ أما
 منصكبنا . الماعكؿ معو ال ًيكف لالٌ  ب فا 

 : المبحث األول : المفعول معه منصوًبا
اطػػرؽ سػػًبكًو : المطمةةب األول : شةةواهد المفعةةول معةةه المنصةةوب 

: )) ىػػذا مااػػالًًف ، جعػػؿ الكؿ احػػت عنػػكاف للػػى الماعػػكؿ معػػو فػػ  بػػابًف 
ن اصػب فًػو االسػـ ت لناػو ماعػكؿ معػو ، كماعػكؿ باب ما ًظير فًػو الاعػؿ ًك

 بو(( 
كاحػػت ىػػذا العنػػكاف لػػاؿ : )) كذلػػؾ لكلػػؾ : مػػا صػػنعتى كأبػػاؾ ؟ كلػػك 
ًضػػػعيا ، لنامػػػا أردتى : مػػػا صػػػنعتى مػػػ  أبًػػػؾى ، فػػػػ  ايريػػػًت النالػػػ ي كفصػػػًلىيا لىرى
)الاصػػًؿ( ماعػػكؿ معػػو ، كالب يػػذلؾ ، كالػػكاك لػػـ  ا ًػػر المعنػػى ،  كلينايػػا 

ػػدنا حاػػى فعػػؿى ، أم : مػػا ايعمػػؿ  فػػ  االسػػـ مػػا لبلػػو ، مرػػؿ ذلػػؾ : مػػا زلػػتي كًز
ػد حاػػى فعػؿى ،  فيػػك ماعػكؿ بػو ، كمػػا زلػتي أسػػًري كالنًػؿى  ، أم : مػػ  زلػتي بًز

ػػب ى ، أم : بالح ػػب  ، كجػػا  البػػردي كالطًالسػػ ى ،  النًػػؿ ،  كاسػػاكل المػػا ي كالح ى
 أم : م   الطًالسً  ، كلاؿ مف الكافر : 

  (ُ)فيكنكا أناـ كبن  أبًيـ    ميافى الييلًاًف مف الًطحاؿً              
( أناػػؾى لػػك للػػتى : العػػد  كًػػدلؾ علػػى أفا االسػػـ لػػًس علػػى الاعػػؿ فػػ  )صػػنعتى

ا ، حاى اقػكؿ أنػت ت لناػو لبػً  أف اعطػؼ علػى المرفػكع  كأحكؾ ، ياف لبًحن
                                                 

( لاؿ العًن  : ))كاحام بو الزمح رم كيًره ، كلـ ًنسبو أحد منيـ للى لاحلو ، كىػك مػف ُ)
كؿ : النصػب علػى أف االسا ياد فًو فػ  لكلػو : كبنػ  أبػًيـ ، فًػو كجيػاف ، ال ...الكافر 

)م ( كىك الراج  ، كالران  : الرفػ  علػى أف ًيػكف عطانػا  معو ، كالكاك بمعنى ًيكف ماعكالن 
ػ   ، كالصػحً   ّّٔ-ّّٓ/ِعلى )أناـ( كىك ضعًؼ مف جي  المعنػى(( المقاصػد النحًك
 أف ًقاؿ : عطانا على الكاك ، الضمًر الماصؿ ، ف  )فيكنكا( 
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لحًار، لف المضمر ، فنذا للت : ما صنعت أنت ، كلك ايًريٍت ى  ، ف نت با
ف  ػػحتى حملاػػ ػػحت حملػػتى الحًػػر علػػى مػػا حملػػتى علًػػو الكؿ ، ك  و علػػى ا 

 (ُ) ((المعنى الكؿ
عنػػى : مػػ  ، يقكلػػؾ : مايػػكف ب... كلػػاؿ اليػػركم : ))اعلػػـ أفا الػػكاك  

 (ِ) اساكل الما ي كالح ب ى ، كجا  البردي كالطًالس ى((
،  ىػػػػ   ال ػػػػكاىد الاػػػػ  اسا ػػػػيد بيػػػػا سػػػػًبكًو كيًػػػػره فػػػػ  ىػػػػذا البػػػػاب

فًيػا معنػى العطػؼ ، فاػ   جمًعيا مما ًاعًاف فًيا معنػى المعًٌػ  ، كال ًصػ ٌ 
ال ػػاىد : مػػا صػػنعتى كأبػػاؾ ، منػػ  النحػػاة عطػػؼ )أبػػاؾ( علػػى )اػػا ( الااعػػؿ 
فػػػػ  )صػػػػنعت( مػػػػف جيػػػػ  اللاػػػػظ ت لفا عطػػػػؼ االسػػػػـ علػػػػى ضػػػػمًر الرفػػػػ  

أكجػػب لػػذلؾ  ة تعنػػد الضػػركر  كلبػػً  ال ًجػػكز لالٌ  (ّ)الماصػػؿ كجػػو ضػػعًؼ 
كلًسػت ىػػذه  (ْ)النحػاة نصػب االسػػـ فػ  المرػػاؿ المػذيكر كنحػػكه علػى المعًػػ  

نامػػػا ماعلقػػػ  بػػػالمعنى المػػػراد  القضػػػً  ماعلقػػػ  بالصػػػناع  اللاظًػػػ  فحسػػػب ، كا 
ػػا ، فبػػًف معنػػى ا الكاك الاػػ  للعطػػؼ لعطػػؼ كالمعًػػ  فػػرؽ أساسػػ ش ت فػػػ))أًضن

ى )مػػػ ( ، لنامػػػا اكجػػػب اال ػػػاراؾ فػػػ  الاعػػػؿ ، كلػػػًس يػػػذلؾ الػػػكاك الاػػػ  بمعنػػػ
اكجب المصاحب  ، فػنذا عطاػتى بػالكاك  ػًحنا علػى  ػ   ، دحػؿ فػ  معنػاه ، 
كال ًكجػػب بػػًف المعطػػكؼ كالمعطػػكؼ علًػػو مالبسػػ  كمقارنػػ  ، يقكلػػؾ : لػػاـ 

ذا للت : ما كعمركي ، فلًس أحدىما مالبسنا لآلًزدي  حر ، كال مصاحبنا لو ، كا 

                                                 

و ، احُ)  .  ّٕٓػ-ّٔٓ/ُ، كاعلًؽ بدً   ِٖٗ-ِٕٗ/ُقًؽ ىركف ( يااب سًبًك

 . ُِْ-َِْزىً  ف  علـ الحركؼ ص ( الي ِ)

 .   َٓٓ/ِ، كحا ً  الصٌباف  ْٗٓ/ُ( ًنظر :  رح ابف عقًؿ ّ)

، ك ػػػرج جمػػػؿ الزجػػػاج  البػػػف عصػػػاكر  ِٖٗ( ًنظػػػر : الاكاحػػػد كالقكاعػػػد للرمػػػانًن  ص ْ)
 .   ّّٔ، كمجًب الندا للى  رح لطر الندل ص  ِِٖ- ُِٖ/ِ
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كيػذلؾ لػـ ًجػز العطػؼ (ُ)((  أبًؾفنٌنما ًراد : ما صنعتى م صنعتى كأباؾ ،
لنيػػا بػػػالرف  كالعطػػػؼ اعنػػػ  : أفا الح ػػػب ى فػػ  : اسػػػاكل المػػػا ي كالح ػػػب ى ت ))

يانػػت عكجػػا  فاسػػاكت ، كىػػذا حػػالؼ الكالػػ  كالمػػراد ت لػػذلؾ كجػػب النصػػب 
علػػى المعًػػ  ت لفا المػػراد أفا المػػا  بلػػغ رأس الح ػػب  ، ال أفا الح ػػب  يانػػت 

ػػػدكف : جػػػا  عكجػػػا  فاسػػػاكت ... كيػػػ ذلؾ : جػػػا  البػػػردي كالطبالسػػػ ى ت لنامػػػا ًًر
ػػػدكف أفا الطًالسػػػ  يا نػػػت ياحبػػػ  ، فلمػػػا جػػػا  البػػػردي مػػػ  الطبالسػػػً  ، كلػػػًس ًًر

 (ِ)(( البردي جا ت

فقػػػػد جعػػػػؿ النحػػػػاة : مػػػػا صػػػػنعت كأبػػػػاؾ ، كاسػػػػاكل المػػػػا ي كالح ػػػػب ى ، 
ا كمعنػىن كمازلتي أسًري كالنًؿى ، مػف المرلػ  الاػ  ًمانػ  فًيػا العطػؼ لاظنػ

(ّ) 
 كيذلؾ لكؿ ال اعر

 فيكنكا أناـ كبن  أبًيـ      مياف الييلًاًف مف الطحاًؿ        
فال ػػػاعر نصػػػب )بنػػػ ( علػػػى أناػػػو ماعػػػكؿ معػػػو ، بػػػالريـ مػػػف كجػػػكد 
ػػػد للضػػػمًر الماصػػػؿ ، كالمسػػػكِّغ للعطػػػؼ مػػػف جيػػػ   الضػػػمًر المناصػػػؿ المويِّ

ؼ ، لاسػاد ىػذا المعنػى ت لفا اللاظ ت كلينِّو لـ ًرفعػو علػى لرادةى معنػى العطػ
العطػػؼ ًقاضػػ  الا ػػًرؾ ، كىػػذا يًػػر جػػاحز فػػ  البًػػت المػػذيكر ، لػػاؿ ابػػف 

ؼ مػػػف جيػػػ  فػػػنفا العطػػػؼ فًػػػو حسػػػف مػػػف جيػػػ  اللاػػػظ ، كفًػػػو ايلٌػػػمالػػػؾ : ))
بكف ىػػػػػػػـ المعنػػػػػػػى ت لفا مػػػػػػػراد ال ػػػػػػػاعر : يكنػػػػػػػكا لبنػػػػػػػ  أبػػػػػػػًيـ ، فالمحػػػػػػػاطى 

ليػػػـ ، كذلػػػؾ  كا ليػػػـ كلًيكنػػػكاالمػػػ مكركف ، فػػػنذا عطػػػؼ ًيػػػكف الاقػػػدًر : يكنػػػ

                                                 

 .   ُٕٖػُٖٔ/ِ( ال باه كالنظاحر ف  النحك ُ)

 .   ِّٖ/ِ( المحرر ف  النحك لليرم  ِ)

ك ػرح  َُٓ/ِ، ك ػرح الاسػيًؿ البػف مالػؾ  ْْ/ُ( ًنظر :  رح الماصؿ البف ًعًش ّ)
-َِْ/ِ، كحا ػػػػً  الصػػػػباف  ُٖٔ/ِ، كارا ػػػػاؼ الضػػػػرب  َْ/ِيافًػػػػ  ابػػػػف الحاجػػػػب 

َِٓ  . 
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ػػدنا  (ُ)(( حػػالؼ المقصػػكد كلػػاؿ الاػػايي  : )) ذلػػؾ نحػػك لكلػػؾ : يػػف أنػػت كًز
)يف( ، لػـز أف ًيػكف يالخ ت كذلؾ لناؾ لكعطات )ًزدنا( على الضمًر ف  

ػػد( مػػامكرنا ػػد أف اػػ مر محاطبػػؾ بػػ ف  )ًز نامػػا اًر ػػد أف اػػ مره ، كا  ، كأنػػت ال اًر
  اعر : ًيكف معو يالخ ، لاؿ ال

 (ِ)فيكنكا أناـ كبن  أبًيـ      مياف الييلًاًف مف الطحاًؿ(( 
فػالمراد مػف البًػت المعًػ  ، كلػًس العطػؼ )) كذلػؾ ت لفا بنػ  الب 

ناما الم مكر المحاطى  بكف ت فنف عطؼ لػـز أف ًيػكف لًسكا بم مكًرف بذلؾ ، كا 
  (ّ) (( مكًرف ، كأنت ال اًرد أف ا مرىـبنك الب م

ًػت مما اقدـ ااصًلو أفا لرادة معنى العطػؼ يًػر جػاحز فػ  البًابًف 
كيػػذلؾ عنػػد رفػػ  االسػػـ فػػ  بقًػػ  المرلػػ  ،  المػػذيكر ، حاػػى عنػػد رفػػ  )بنػػك(

ذا كأعنػػ  بػػالعطؼ ، العطػػؼ الػػذم ًقاضػػ  الا ػػًرؾ ، يمػػا عرٌ  فػػو النحػػاة ، كا 
ياف سًبكًو لد أجاز العطؼ ف  : ما صػنعتى أنػت كأحػكؾ ، فاٌنمػا لصػد بػو 

 طؼ اللاظ  .  الع
فكاك : ما صنعتى أنت كأبكؾ ، فػ  حػاؿ الرفػ  ، أفػادت معنػى )مػ ( 
يما أفاداو ف  حاؿ النصب : ما صنعتى أنت كأباؾ ، كلػكؿ سػًبكًو ))ف نػت 
بالحًػػار(( ًعنػػ  : أنػػؾ لذا أيػػدتى الضػػمًر الماصػػؿ بضػػمًر مناصػػؿ ، جػػاز 

نصػبو ، كأف  رف  الماعكؿ معو ، كأف ًقاؿ : ما صنعتى أنػت كأبػكؾ ، كجػاز
ًقػػاؿ : مػػا صػػنعتى أنػػت كأبػػاؾ ، مػػف يًػػر اػػرجً  ، فػػنذا لػػـ ًوياػػد بالضػػمًر 

                                                 

نظر :  رح الاسيًؿ للمػرادم ص  ََِ/ِ(  رح الاسيًؿ ُ) ًر  ، ك ػرح الاصػ ُٗٓ، ًك
 .   ِِٓػ َِٓ/ِ

 .   ّْٔ( مجًب الندا ص ِ)

 . ّٔٔ( المصدر ناسو ص ّ)
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المناصػػػؿ ، كجػػػب نصػػػبو ، فػػػ  نحػػػك مػػػا مرػػػؿ : مػػػا صػػػنعتى كأبػػػاؾ ، لقػػػب  
 العطؼ مف جي  اللاظ .

ىػػػذه ىػػػ  حقًقػػػ  يػػػالـ سػػػًبكًو ، كيمػػػا ًكضػػػحو  ػػػراح ياابػػػو ، لػػػاؿ 
نمػػا ًػػذىب بػػالكاك للػػى م لذا يػػاف فًػػو معنػػى يًػػر  (عنػػى )مػػ السػػًراف  : ))كا 

العطػػػؼ المحػػػض ، كالعطػػػؼ المحػػػض أف ًكجػػػب ليػػػؿ كاحػػػد مػػػف االسػػػمًف 
الاعؿ الذم ذير لو ، مف يًر أف ًاعلؽ فعؿ أحدىما باآلحر ، يقكلؾ : لػاـ 
ػػا ال ًاعلػػؽ بػػاآلحر ،  ػػدي كعمػػركي ، لذا أردت أفا يػػؿ كاحػػد منيمػػا ، لػػاـ لًامن ًز

ػػػػده كعمػػػػركه ، لذا أردت ىػػػػذا المعنػػػػى )ًعنػػػػ  العطػػػػؼ  كيػػػػذلؾ : مػػػػا صػػػػن  ًز
المحض( ياف صن  يؿ كاحد منيما ال ًاعلؽ بػاآلحر ، فػنف أردت مػا صػن  
ػػػػػدي مػػػػػ  عمػػػػػرك ، علػػػػػى معنػػػػػى : للػػػػػى أم  ػػػػػ   انايًػػػػػا فًمػػػػػا بًنيمػػػػػا مػػػػػف  ًز
حصػػكم  ، أك مكاصػػل  ، أك يًػػر ذلػػؾ ، جػػاز أف انصػػب ، كلػػد اجامػػ  فػػ  

اعطاو على الاا  مف  لناؾ تى كأباؾ ، لب  الرف  ف  )الب(لكلؾ : ما صنع
ًمؿى ما بعد الكاك على معنى )م ( لمػا ًقاضػًو المعنػى ، لذا  يًر اكيًد ، كحي
أيدت الاا  ، ينػت محًػرنا فػ  رفػ  )الب( كفػ  نصػبو ، فقلػت : مػا صػنعتى 

ف  حت : كأباؾ .  أنت كأبكؾ ، كا 
 حنافمف رف  فلزكاؿ لب  اللاظ ت لفا يؿ كاحد منيما صان  باآلحر  ً

ف نصػػػبت فعلػػػى لبانػػػ  معنػػػى ، كمال بػػػس لػػػو علػػػى ضػػػرب مػػػف المالبسػػػ  ، كا 
  (ُ)((  ( كأفا صنً  الكؿ ملابس باآلحر)م 

ػػد مػػف الػػكاك فػػ   كمرػػؿ ىػػذا لػػاؿ العلػػـ ال ػػنامرم ، كذيػػر أناػػو لذا أًر
ػدي كعمػركي ، معنػى العطػؼ المحػض ،  ػدي كعمػركي ، كمػا صػن  ًز نحػك : لػاـ ًز

ذا أًرد منيا معنى   (ِ))م ( جاز الرف  كالنصب  كجب الرف  ، كا 

                                                 

و ُ)  .  ُٔٗ/ِ(  رح يااب سًبًك

و ص ِ)  . ُٖٔ( ًنظر : النيت ف  ااسًر يااب سًبًك
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كيالـ السًراف  كاضػ  جػد ا ، فػ  أناػو أراد أف ًػذير أفا معنػى المعًػ  
الػػذم عباػػر عنػػو بالمالبسػػ  ، لػػاحـ كحاصػػؿ فػػ  الرفػػ  فػػ  : مػػا صػػنعتى أنػػت 

أناػػو فػػٌرؽ بًنيمػػا ، بػػ فا  نصػػب : مػػا صػػنعتى أنػػت كأبػػاؾ ، لالٌ كأبػػكؾ ، كفػػ  ال
كاحد ، كالمعنػى : مػا صػنعت أنػت ب بًػؾ ،  معً  النصب حاصل  مف جانب

أم ا معًػ  الرفػ  فحاصػل  مػف الجػانبًف ، كالمعنػى : مػا صػنعتى أنػت ب بًػؾ ، 
ر عنػو كما صػن  أبػكؾ بػؾ ، أم : مػا صػن  بعضػيما بػبعض ، كىػذا مػا عٌبػ

يػػؿ كاحػػد منيمػػا صػػان  بػػاآلحر  بقكلػػو : ))فمػػف رفػػ  فلػػزكاؿ لػػب  اللاػػظ ت لفا 
لػػػى ضػػػرب مػػػف المالبسػػػ (( كلاكضػػػً  ىػػػذه القضػػػػً  ، كمالبػػػس لػػػو ع  ػػػًحنا

ػػػدي  نقػػػكؿ : لناػػػو لذا رفعنػػػا فػػػ  حػػػاؿ العطػػػؼ المحػػػض ، فػػػ  نحػػػك : سػػػافر ًز
ك ، ًيػػكف  مػػف يًػػر أف ًػػراد معنػػى  المػػراد الا ػػًرؾ فػػ  الاعػػؿ )سػػافر(كعمػػري

المعً  كالمالبس  ، فًحامؿ أف ًيكف المعنى : أفا يؿ كاحد منيمػا سػافر فػ  
ر فًػػو اآلحػػر ، كاكٌجػػو يػػؿش منيمػػا للػػى يًػػر البلػػد الػػذم يًػػر الًػػـك الػػذم سػػاف

ػا لذا رفعنػا فػ  حػاؿ العطػؼ اللاظػ  ، مػ  لرادة معنػى  و للًػو اآلحػر ، أما اكجا
ا ، يما أردناه ف  حػاؿ النصػب ،  المعً  ، فًيكف المراد معنى المالبس  أًضن

لنصػب عًػ  اأفا معًػ  الرفػ  أ ػدش مػف م صكد ف  يلًيما السار معنا ، لالٌ كالمق
ت لنػػو لصػػد حصػػكليا برضػػا الجػػانبًف ، كبريبايمػػا علػػى حػػد سػػكا  ت كليػػذا 

 اساعمليا العرب للمعً  الداحم  ، يما اساعملكا النصب للمعً  المكلا  .
ابػًف أفا ال ػكاىد الاػ  اسا ػيد : المطمب الثاني : مذهب ابةن جن ةي 

ا ال ًصػػ  ممػػبيػػا سػػًبكًو فػػ  بػػاب الماعػػكؿ معػػو المنصػػكب ، يانػػت جمًعيػػا 
أفا ابػػػف جنػػػ  ابنػػػى مػػػذىبنا نسػػػبو للػػػى أبػػػ  الحسػػػف  فًيػػػا معنػػػى العطػػػؼ ت لالٌ 
فًمػػػا صػػػ  فًػػػو  عػػػرب لػػػـ اسػػػاعمؿ كاك المعًػػػ  ت لالٌ الحاػػػش  ، ماػػػاده : أفا ال

معنػػػػى العطػػػػؼ ، فقػػػػاؿ : ))كمػػػػرليـ امانػػػػاعيـ أف ًقكلػػػػكا : اناظراػػػػؾ كطلػػػػكعى 
و ماعػػػكؿ معػػػو ، يمػػػا ال ػػػمس ، أم مػػػ  طلػػػكع ال ػػػمس ، فًنصػػػبكنو علػػػى أناػػػ

ناما امان  ذلؾ  ًنصبكف نحك : لمتي كًزدنا ، أم م  ًزد ، لاؿ أبك الحسف : كا 



- 165 - 

 

ف  المكض  الػذم لػك اسػاعملت  ال اساعمؿ لالٌ  ت لفا الكاك الا  بمعنى )م (
فًػػو عاطاػػ  لجػػاز ، كلػػك للػػت : اناظراػػؾ كطلػػكعي ال ػػمس )برفػػ  طلػػكع( أم : 

أال اػػػػراؾ ال كلػػػػاؿ : )) (ُ)، لػػػػـ ًجػػػػز (( كاناظراػػػػؾ كاناظػػػػرؾ طلػػػػكعي ال ػػػػمس 
فػػ  المكضػػ  الػػذم لػػك  ػػحت السػػاعملت العاطاػػ  فًػػو ، نحػػك :  اسػػاعمليا لالٌ 

جػػػا  البػػػردي كالطًالسػػػ ى )بنصػػػب الطًالسػػػ ى( ، كلػػػك  ػػػحت لرفعػػػت )الطًالسػػػ ى( ، 
ًجػكز  يػذلؾ : لػك ايريػتى كالسػدى ليلػؾ )بنصػب السػد( عطانا على البرد ، ك 
عطانا على الاا  ، كليذا لـ ًيجز أبك الحسف : جحاؾ كطلكعى أف ارف  )السد( 

ال مس )بنصب طلػكع( ، أم مػ  طلػكع ال ػمس ت لناػؾ لػك أردت أف اعطػؼ 
فا طلػكع بيا ىنػا ، فاقػكؿ : أاًاػؾ كطلػكعي ال ػمس ) برفػ  طلػكع( ، لػـ ًجػز ل

 . (ِ)(( ال مس ال ًص  لاًانو لؾ
ب لػـ اسػاعمليا لػط أفا العػر  ...أماا الػكاك مػ  الماعػكؿ معػو كلاؿ : ))
اسػػاعملت فًػػو عاطاػػ  لصػػلحت ، أال  فػػ  المكضػػ  الػػذم لػػك بمعنػػى )مػػ ( لالٌ 

ػػد ، لػػد يػػاف ًجػػكز لػػؾ فًػػو أف  ػػدنا ، أم : مػػ  ًز اػػرل أناػػؾ لذا للػػٍت : لمػػتي كًز
ػػدنا علػػى ضػػمًر الااعػػؿ ، كيػػذلؾ لػػكليـ : لػػك  ػػدي ، فاعطػػؼ ًز اقػػكؿ : لمػػتي كًز

رضػػػػعيا ، لػػػػد يػػػػاف ًجػػػػكز لػػػػؾ أف اعطػػػػؼ فاقػػػػكؿ : ايريػػػػًت النالػػػػ ي كفصػػػػًلىيا ل
كفصػػًلييا )بػػالرف ( كيػػذلؾ لػػكليـ : جػػا  البػػردي كالطًالسػػ ى ، لػػد يػػاف ًجػػكز أف 

كلػد مػرا أفا النحػاة منعػكا  (ّ)(( ًالس ي )بالرف ( فارف  على العطػؼاقكؿ : كالط
 جكاز العطؼ ف  المرالًف الحًًرف .

ػػػد كنسػػػب الرضػػػ  للػػػى الحاػػػش لكلػػػو : )) نعػػػـ  ال ًجػػػكز : جلػػػس ًز
ػد  (الساًر ى )كالساًر ى ، لذ ال ًسند الجلكس للى  ، كيذلؾ ال ًجكز : ضحؾ ًز

                                                 

 .    ُُٕ/ُ( الحصاحص ُ)

 .    ُٗٓ/ِ( المصدر ناسو ِ)

 .    ُّٕ/ُ( سر صناع  اإلعراب ّ)
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، كال ًقػػػاؿ : سػػػار كأجػػػاز يًػػػره : مػػػا زلػػػتي أسػػػًري كالنًػػػؿى  ...كطلػػػكعى ال ػػػمس 
 . (ُ) ((الما  ت بؿ جرل

ػػػد ت لفا العطػػػؼ ًػػػراد بػػػو  فػػػال ًجػػػكز رفػػػ  )السػػػاًر ( عطانػػػا علػػػى ًز
حيـ المعطػكؼ علًػو ت لناػو بمرابػ  ايػرار الاعػؿ ، فعنػد  ل راؾ المعطكؼ ف 

ػػد كجلسػت السػػاًر ي ، كىػػك معنػػى ال ًصػػ  :  العطػؼ ًيػػكف الاقػػدًر : جلػػس ًز
ال ًص  أف ًسند للًيا الجلكس ، كيذلؾ ال ًص  رف  )طلكع(  (الساًر )لفا 

عطانا على ًزد ت لناو ال ًص  أف ًيكف الاقدًر : ضحؾ ًزد كضحؾ طلػكعي 
 مس ت لف طلكع ال مس ال ًص  أف ًسند للًػو الضػحؾ ، فلمػا لػـ ًصػ  ال

ف  ىذه المرل  العطؼ لـ ًص  عند الحاػش كابػف جنػ  المعًػ  ، كلػد ابنػى 
  (ِ)ابف ًعًش مذىبيما 

عطاػػو  كًلػػـز مػػف يػػكف الماعػػكؿ معػػو أف ًصػػ ٌ كلػػاؿ أبػػك حًػػاف : ))
الجميػػػػكر ،  علػػػػى مػػػػا لبلػػػػو ، كأفا أصػػػػؿ ىػػػػذه الػػػػكاك العطػػػػؼ ، كىػػػػذا مػػػػذىب

كابػػف عصػػاكر ، كابػػف الضػػاح  ، كلػػد ... كالحاػػش ، كالسػػًراف  ، كالاارسػػ  
  (ّ)(( ماع على ذلؾ أبك الحسف بف الباذشذير اإلج

ػػػػػب ، فيًػػػػػ لوحاػػػػػش ، كابػػػػػف جنػػػػػ  ، كابػػػػػف  ؼ اسػػػػػناىكىػػػػػذا أمػػػػػر يًر
ى ليػػػـ أف أناػػػو مػػػذىب الجميػػػكر ، يًػػػؼ اسػػػنا  ًعػػًش ، كالجميػػػكر ،  لذا صػػػ ٌ 

 ػػػػػػاع اسػػػػػػاعماليا ، بحجػػػػػػ  أٌف كاك المعًػػػػػػ  فػػػػػػ  الصػػػػػػؿ كاك ًل ػػػػػػكا ارايًػػػػػػب 
العطؼ ، كالحقًق  أناو لًس ف  ىذه القضً  أصؿ كفرع ، فيؿ كاك مف ألساـ 

جعػػػؿ الػػػكاك ىنػػػا كاك معًػػػ  ، لعػػػدـ  الػػػكاك لاحمػػػ  برأسػػػيا ت لناػػػو لذا لػػػـ ًصػػػ ٌ 

                                                 

  . ّٗ/ِ(  رح يافً  ابف الحاجب ُ)

 .  ّْٗ/ُ( ًنظر :  رح الماصؿ ِ)

نظػر : ىمػػ  اليكامػ    ِٖٔ/ِ( ارا ػاؼ الضػرب ّ) ، ك ػرح جمػؿ الزجػػاج   ُّٕ/ِ، ًك
ِ/َِٖ  . 
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ػا أٌف كاك القسػـ ، ككاك )ر  ب( صالحيا أف ايكف كاك عطؼ ، فيذا ًعنػ  أًضن
 ًصػػػ  ليػػػػؿ منيمػػػػا أف اعمػػػؿ ، فاجػػػػر مػػػػا دحلػػػت علًػػػػو ت لفا أصػػػػليا كاك ال

 العطؼ ، ككاك العطؼ ال اعمؿ . 
كلػو كأنيػركه ، لػاؿ فما ابناه ابػف جنػ  مػذىب بعًػد ت كليػذا رد نحػاة ل

ذير ابػف حػركؼ أفا أبػا الاػا  ابػف جنػ  ، لػاؿ : لفا العػرب لػـ ابف مالؾ : ))
  مكضػ  ًصػ  أف اقػ  فًػو عاطاػ  ، كأنيػر ف ( لالٌ اساعمؿ الكاك بمعنى )م 

العػػػرب اسػػػاعملت الػػػكاك لكلػػػو ابػػػف حػػػركؼ ، كىػػػك فػػػ  اإلنيػػػار حقًػػػؽ ، فػػػنفا 
عطػؼ ، كفػػ  مكاضػ  ًصػل  فًيػػا فػ  مكاضػػ  ال ًصػل  فًيػا ال بمعنػى )مػ (

 .(ُ)(( العطؼ
يمػػا أفا لػػكؿ أبػػ  حًػػاف بػػ فا مػػذىب ابػػف جنػػ  ، ىػػك مػػذىب جميػػكر 

ح يرًػػر مػػف ك أفا العيػػس ىػػك الصػػحً  ، فقػػد صػػرٌ لذ ًبػػد ر تالنحػػاة ، فًػػو نظػػ
فًو  سكا ن أيانت ف  مكض  ًص ٌ  بصالح اساعماؿ الكاك بمعنى )م (النحاة 

فػنف يػاف الاعػؿ لاظنػا كجػاز ال ، مف ذلؾ لػكؿ ابػف الحاجػب : ))العطؼ ، أـ 
ف لػـ ًجػز العطػؼ اعػًاف النصػب(( ...العطؼ فالكجيػاف  ًعنػ  : اعػًاف  (ِ) كا 

لمعً  ، كلكؿ ابف مالؾ : ))فنفا العرب اسػاعملت الػكاك بمعنػى النصب على ا
 (ّ) )مػػ ( فػػ  مكاضػػ  ال ًصػػل  فًيػػػا العطػػؼ ، كفػػ  مكاضػػ  ًصػػل  فًيػػػا((

كلكؿ اليً   : ))لاعػدة : المصػًر للػى المنصػكب بمعنػى )مػ ( كاجػب ماػى 
ذا لـ ًاعذر العطػؼ  ... أًرد العطؼ رـ اعذر كلػكؿ (ْ)جػاز الكجيػاف((  ...كا 

                                                 

نظر : ارا اؼ الضرب  ُُٗػَُٗ/ِ(  رح الاسيًؿ ُ)  .  ُٖٔ/ِ، ًك

 ،   ّٕ/ِ(  رح يافً  ابف الحاجب ِ)

 ، . ُُٗػ َُٗ/ِ( الاسيًؿ البف مالؾ ّ)

 .  َُّى علـ اإلعراب ص ( اإلر اد للْ)
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ف لػػػـ ًميػػػف عطاػػػو اعػػػًاف النصػػػب علػػػى المعًػػػ (( ابػػػف ع كلػػػكؿ (ُ)قًػػػؿ : )) كا 
الصباف موًِّدنا لكؿ ال مكن  : ))كلكلو )سػًرم كالطًرػؽ( ًاًػد أناػو ال ً ػارط 
فػ  نصػػب االسػػـ علػػى أناػػو ماعػػكؿ معػػو جػػكاز عطاػػو مػػف حًػػث المعنػػى علػػى 

 .(ِ) مصاحبو ، كىك يذلؾ ، حالفنا البف جن ((
: مفعةةول معةةه بةةين النصةةب لفًلةةا والمعيةةة معًنةةل المطمةةب الثالةةث : ال

ػػػا ، لالٌ ح النحػػػاة بصػػػرٌ  أنايػػػـ لػػػـ ًصػػػطلحكا علػػػى  مجػػػ   الماعػػػكؿ معػػػو مرفكعن
اسػػمًاو بػػالماعكؿ معػػو ت لناػػو لػػـ ًيػػف منصػػكبنا ، كىػػذه كاحػػدة مػػف المصػػاحب 
ػ   الا  ابال  بيا النحك العرب  ، كمف لدف النحاة أناسػيـ ، كىػ  العمػؿ بنظًر

صنعيـ كاحاالليـ كاالنقًاد ليا كاالحاياـ للًيا ، م  أنايا نظًر  مف  العامؿ ،
ف صػػراح بػػ فا  ، فالرضػػ  ، مػػرالن  فا )ضػػًعايو( ))مصػػاحب  ليػػؿ رجػػؿ ت ل ، كا 
 (ّ)معو ت آلنايا لـ ايف منصكب   (( لاٌل أناو لـ ًعربيا ماعكالن الكاك بمعنى )م (

أناػو  ، مقصػكد بيػا المصػاحب  ، لالٌ  ًيػؾكيذلؾ صػراح بػ فا الػكاك فػ  : أنػت كرأ
كلػػػػاؿ فػػػػ  بًػػػػت  (ْ)معػػػػو ت ليكنػػػػو يًػػػػر منصػػػػكب  لػػػػـ ًعػػػػرب )رأًيػػػػؾ( ماعػػػػكالن 

 ال اعر :
نا   اياـً كما النجدمش كالما كِّري     كأنتى امرو مف أىؿ نجد كأرضي

ف لصػدتى المصػاحب  لعػدـ الناصػب(( فالنحػاة  (ٓ)))فيا ىنػا العطػؼ أكلػى ، كا 
 ًت كال  بعد كاك بمعنى )م ( لالٌ االسـ المرفكع ف  ىذا الب بريـ اعارافيـ ب فٌ 

                                                 

 . ٓٗٓ/ُ(  رح ابف عقًؿ ُ)

  ُٖٗ/ِ( حا ً  الصباف ِ)

 ّٔ/ِ(  رح يافً  ابف الحاجب ّ)

 ْْ/ِ( المصدر ناسو ْ)

و احقًػػؽ ىػػركف  ّْ/ِ(  ػػرح يافًػػ  ابػػف الحاجػػب  ٓ) ،  ََّ/ُ،  كىػػك مػػف أبًػػات سػػًبًك
كنجػػد : مػػا ارااػػ   ، كال ػػكر كايامػػ  : مػػا انحاػػض مػػف بػػالد العػػرب ،ّٗٓ/ُكاعلًػػؽ بػػدً   
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آلناػو يًػر منصػكب ،  نايـ م  ذلؾ ، لـ ًعربػكه ماعػكالن معػو ، ال ل ػ   ، لالٌ أ
فًاريػػكف الحػػػذ بػػػالمعنى كًعربكنػػو معطكفنػػػا ، مػػػ  أفا الػػكاك كاك معًػػػ  ، كىػػػذا 

ال ػػػػكاىد  العطػػػػؼ الػػػػذم ًزعمكنػػػػو ، ال كجػػػػكد لػػػػو فػػػػ  ىػػػػذا ال ػػػػاىد ، كال فػػػػ 
و    الحرل ، كمرؿ ىذا لاؿ ابف ًعًش ف  البًت الذم اسا يد بو سًبًك

ًٍبى أبًؾ كالاحري  لىؼو   ما أنتى كى  ًا ًزٍبًرلافي أحا بن  حى
( بػػػػالعطؼ علػػػػى )أنػػػػت( مػػػػ  مػػػػا فػػػػ  الػػػػكاك مػػػػف  ))كال ػػػػاىد فًػػػػو رفػػػػ  )الاحػػػػري

 (ُ) معنى)م ( كاماناع النصب فًو((
ؿ النصب ف  الماعكؿ معو ، كانقسػمكا كلد احالؼ النحاة ف  احدًد عام

 فًو على حمس  ألكاؿ ، كى  : 
الاعػػػؿ كمػػػا أ ػػػبيو لبػػػؿ الػػػكاك ، كنصػػػبو بكسػػػاط  الػػػكاك ، كىػػػذا ىػػػك -ُ

 مذىب سًبكًو .
فعػػؿ مضػػمر كمػػا أ ػػبيو بعػػد الػػكاك ، ًقػػدر بمعنػػى المالبسػػ  ، كىػػذا -ِ

 مذىب الزجاج .
 الحالؼ ، كىك مذىب اليكفًًف .-ّ
 لظرؼ . كىذا مذىب الحاش . منصكب اناصاب ا-ْ
 .( ِ)الكاك ، كىك مذىب الجرجان  -ٓ

                                                                                                                

منيا ، كاياـ : نسب  للى ايامػ  )بيسػر الاػا ( ، كال ػاىد فًػو رفػ  : الما ػكر ، عطانػا علػى 
 .ُٗالنجدم ، م  ما ف  الكاك مف معنى المعً  ، كالبًت لجمًؿ ، ًنظر : دًكانو ص 

و ، احقًػػؽ ىػػركف   ْْٔ/ُ(  ػػرح الماصػػؿ ُ) نظػػر : ياػػاب سػػًبًك ، كاعلًػػؽ  ِٗٗ/ُ، ًك
 . ّٖٓ/ُبدً  

،  ّْٖكرصػؼ المبػان  للمػالق  ص َُٗػ ُٖٗ/ِ( ًنظر :  ػرح الاسػيًؿ البػف مالػؾ ِ)
 ِٖٔ/ ِ، كارا ػػاؼ الضػػرب لبػػ  حًػػاف الندلسػػ   ِّٖ/ِكالمحػػرر فػػ  النحػػك لليرمػػ  
، ك ػرح ابػف عقًػؿ  َّٔ/ِكم نػ  اللبًػب البػف ى ػاـ   ُٔٓك رح الاسيًؿ للمرادم ص 

ُ/َٓٗ  . 
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ف صػػحاب ىػػذه اللػػكاؿ محالاػػكف فًمػػا بًػػنيـ باحدًػػد عامػػؿ النصػػب ،   
كيػػؿ مػػنيـ ًػػزعـ صػػح  مػػا لػػاؿ بػػو ، كبطػػالف حجػػ  مػػا لػػاؿ بػػو اآلحػػر ، ممػػا 
ًػػدؿ علػػى أنايػػا جمًعنػػا ألػػكاؿ محالقػػ  ، كعلػػى أفا الماعػػكؿ معػػو ال عاللػػ  لػػو 

عامؿ النصب الذم زعمكه  ، كمصطل  الماعكؿ بو الذم اسػاعملو سػًبكًو ، ب
ٌنمػػا ىػػ  اسػػمً  جػػا ت مػػف  ػػد بػػو معنػػاه الػػذم  ػػاع فػػ  ياػػب النحػػك ، كا  ال ًًر
ػػػػدو ، كيػػػػذلؾ اسػػػػاعمالو مصػػػػطل   ػػػػدنا ، بػػػػػ : مػػػػا زلػػػػت بًز اقػػػػدًره : مػػػػا زلػػػػتي كًز

صػنعتى  الماعكؿ معو ، فقد جا  مف جعؿ : ما صػنعتى كأبػاؾ ، باقػدًر : مػا
ػد( ىػ  كاك المعًػ  ناسػيا ، لالٌ م  أبًؾ ، فكاك )ك  أناػو جػاز اقػدًرىا بالبػا  ت  ًز

لفا البا  ك)م ( معنًاف ماقارباف ، مف لبؿ أفا يلًيما بصػا  لجمالًػ  ، ًاًػد 
 معنى اإللصاؽ كالمالبس  .

كمػػف الكاضػػ  أفا سػػًبكًو كالنحػػاة ، لػػـ ًصػػطلحكا علػػى اسػػمً  االسػػـ 
 معػػػو ، ليكنػػػو منصػػػكبنا ت لفا النصػػػب لضػػػً  لاظًػػػ    ماعػػػكالن بعػػػد كاك المعًػػػ

بو ت لناو   ما سم  ماعكالن م اري  بًف الماعكالت جمًعيا ت فالماعكؿ بو مرالن 
منصكب ، بؿ لٌنو كل  علًو فعؿ الااعؿ ، أك باعبًر أدؽ ت لناو أفػاد معنػى 

ـا حػاالٌ الماعكلً  ، كيذل و منصػكب ، كليػف لناػو لناػ ؾ الحاؿ لـ ًعرب ، أكًيسػ
ـا ماعػػكالن  بػػًٌف حػػاؿ صػػاحبو ، كالماعػػكؿ لجلػػو لػػـ ًعػػرب أك لجلػػو ت لناػػو  ًيسػػ

ؾ منصكب ، كليف لناو أفاد معنى الاعلًؿ ، أك معنى : مف أجؿ يػذا ، كيػذل
معػػو ت ليكنػػػو منصػػػكبنا ت كليػػػف ليكنػػػو أفػػػاد  الماعػػكؿ معػػػو ، لػػػـ ًيعػػػرب ماعػػػكالن 

 عد كاك بمعنى )م ( .معنى المعًٌ  ت ككلكعو ب

ًف عراؼ الماعكؿ كلد أ ار أبك حًااف الندلس  للى ىذه الحقًق  ، ح
ا بناسػػيا فػػ  المعنػػى يمجػػركر كىػػك االسػػـ الاػػال  كاكنا ، ًجعليػػمعػػو بقكلػػو : ))

فقػد جعػؿ المعنػى ىػك السػاس  (ُ)((ف  اللاظ يمنصكب ميعدال باليمزةك  )م (

                                                 

 .   ِٖٓ/ِ(ارا اؼ الضرب ُ)
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لضػً  لاظًػ  ت لػذلؾ  ػبيو مػف ىػذا ف  اسػمً  الماعػكؿ معػو ، كجعػؿ نصػبو 
الكجػػو بػػالماعكؿ المنصػػكب بعػػد الاعػػؿ الماعػػدم بػػاليمزة ، كمػػف أجػػؿ اكضػػً  

لىيا ىػػذه الحقًقػػ  كا يًػػدىا نقػػكؿ : لناػػو لػػد مػػرا أف كاك : لػػك ايريػػًت النالػػ ي كفصػػً
ماعػػػكؿ معػػػو منصػػػكب ، فلػػػك لًػػػؿ : لػػػك  لرضػػػعيا ، كاك معًػػػ  ، ك)فصػػػًليا(

يا لرضعيا ، فما الساس الذم نعامد علًو ف  اعًًف ىذا تى النال ى كفصًلى يٍ اىرى 
 المعنى  للكاك كلالسـ بعدىا ، نصب االسـ أـ معنى المعً  فًو ؟ 

ت لناػو لذا لًػؿ :  دلًؿ النصب ىنا أصب  ميعطاػالن  مما ال  ؾ فًو أفا 
لفا )فصػػػػػػًليا( ماعػػػػػػكؿ معػػػػػػو ، كلػػػػػػًس معطكفنػػػػػػا ، بداللػػػػػػ  يكنػػػػػػو منصػػػػػػكبنا ، 

ا .  فالمعطكؼ ف   المراؿ منصكب أًضن

جمػػ  علػػى فػػ  ىػػذه الحالػػ  ، كجػػب علًنػػا االعاػػراؼ بالحقًقػػ  ، كأف ني 
بمعنى )م ( ال  ذيكر ماعكؿ معو ت ليكنو اال كاكناأفا )فصًليا( ف  المراؿ الم

 ليكنو منصكبنا ، كىذا ىك حالو ف  يؿ مراؿ 

ػا ، أناػو يرًػرنا مػا جػا  الماعػكؿ معػو من صػكبنا ، كالدلًؿ على ذلؾ أًضن
لكجػكده مػف لًرػب ، أك بعًػد كلًس ف  الاريًب الذم جا  فًػو فعػؿ ، كال أرػر 

أفا النحػػاة ايلاػػكا أًامػػا ايلػػؼ لاقػػدًره ، ي نامػػا لػػكؿ مػػف لػػاؿ أكؿ مػػرة بػػ فا  ، لالٌ 
الماعػػكؿ معػػو ال بػػدا مػػف أف ًيػػكف منصػػكبنا ، كال بػػدا مػػف أف ًيػػكف لػػو ناصػػب 

الٌ نمػػػف فعػػػؿ أك  ػػػبيو ، لًػػػ  فرلنًػػػ  م ، يمػػػا  زلػػػ  ال ًجػػػكز المسػػػاس بيػػػا ، كا 
ػدنا  سً ا  ، ف ٌم فعؿ أك  بيو نصب الماعػكؿ معػو فػ  نحػك : يًػؼ أنػتى  كًز

ػػػػدنا  ، كلػػػػكؿ (ِ)، كالنسػػػػا  كأعجازىىػػػػا ، كالرجػػػػاؿ كأعضػػػػا ىا (ُ)، كمػػػػا أنػػػػت كًز

                                                 

و ، احقًؽ ىركف ُ)  . ِّٔ/ُ، كاعلًؽ بدً   َّّ/ُ( ًنظر : يااب سًبًك

 . ُْٗ/ِ( ًنظر :  رح الاسيًؿ البف مالؾ ِ)
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ًٌػػػػ اه فػػػػ  لحػػػػاؼ ، كلكلػػػػو ، صػػػػلى اهلل علًػػػػو عاح ػػػو رضػػػػ  اهلل عنيػػػػا : أنػػػػا كا 
(ُ) او )بنصب يررة (لِّ كيررةى ال    أحكؼ علًيـ مف لً كسلـ : فكاهلل لنا 

 

ػػػا أفا النحػػػاة أناسػػػيـ يرًػػػرنا مػػػا اضػػػطركا للػػػى  كالػػػدلًؿ علػػػى ذلػػػؾ أًضن
االلاجػػا  للػػى المعنػػى ، ال للػػى النصػػب ، لاعًػػًف الماعػػكؿ معػػو ، كامًًػػزه مػػف 

نا ، كيمػػػػا فعلػػػػكا فػػػػ  لكلػػػػو اعػػػػالى : ) المعطػػػػكؼ ، يمػػػػا مػػػػرٌ  بِّػػػػؾى لىنىٍح يػػػػرى ـٍ فىكىرى يي
ـى ًجًرً ػػػػػا يىػػػػػنا ػػػػػٍكؿى جى ـٍ حى نايي ـا لىنيٍحًضػػػػػرى )ال ًاطًف( فػػػػػػ {ٖٔ( }مػػػػػًرـ :كىال اػػػػػًىاًطًفى ريػػػػػ

معػػػو  ت فنناػػو يمػػا جػػػاز لعرابػػو ماعػػكالن  منصػػكب ، فػػنذا راعًنػػا لضػػػً  النصػػب
ليكنو منصكبنا ، جاز لعرابػو معطكفنػا ت لفا المعطػكؼ علًػو ، كىػك الضػمًر 

ػػا ، لالٌ ك يـ ( منصػػ)ىػػـ( فػػ  )لنح ػػرنٌ  أفا ياػػب الااسػػًر عًٌنػػٍت لعرابػػو  ب أًضن
 معػػػػػػو اسػػػػػػانادنا للػػػػػػى المعنػػػػػػػى ، فقػػػػػػد فساػػػػػػر الطبػػػػػػرم الًػػػػػػ  بقكلػػػػػػػو : ماعػػػػػػكالن 

معنػى المعًػ  رىا بفقد فسٌ  (ِ) ((... مقرنًف ب كلًاحيـ مف ال ًاطًف))لنح رنيـ 
 (ّ)(( يػؿ يػػافر ًح ػػر مػ   ػػًطانو فػػ  سلسػػل كذلػػؾ أفا ، كلػاؿ الكاحػػدم : ))

ػػ  الزمح ػػرم لعػػراب )ال ػػًاطًف( كاسػػ انادنا للػػى المعنػػى ال للػػى النصػػب ، رجا
كز أف ايػػكف للعطػػؼ ،  معػػو ، فقػػاؿ : )) كالػػكاك فػػ  )كال ػػًاطًف( ًجػػماعػػكالن 

كى  بمعنى )م ( أكل  ، كالمعنى : أنيـ ًيح ػركف مػ  لرنػاحيـ  كبمعنى )م (
  (ْ)(( سل انو ف  سلمف ال ًاطًف الذًف أيككىـ ، ًيقرف يؿ يافر م   ًط

كيػػػػػػػذلؾ اسػػػػػػػاندكا للػػػػػػػى المعنػػػػػػػى ، ال للػػػػػػػى النصػػػػػػػب ، فػػػػػػػ  لعػػػػػػػراب 
ـٍ نىبى ى نيكحو ًلٍذ لىػاؿى ًلقىٍكًمػًو  معو ، ف  لكلو اعالى : )) ريا يـ( ماعكالن  ًي لىًٍ كىاٍاؿي عى

                                                 

 .  ََِ/ِ( ًنظر : المصدر ناسو ُ)

 . ُِْ/ُٔ( جام  البًاف ِ)

  َُٗ/ّ( الكسًط ف  ااسًر القرلف المجًد ّ)

نظػر : أنػكار الانًزػؿ ، ااسػًر البً ُّ/ّ( الي ػاؼ ْ) ، كالبحػر المحػًط  ُٕ/ْضػاكم ، ًك
ٔ/ِٓٔ  . 
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يا  اىػػػٍذًيًًرم ًبآًىػػػاًت اللٌػػػًو فىعىلىػػػى اللٌػػػًو اىكى لىػػػًٍييـ ماقىػػػاًم  كى ػػػافى يىبيػػػرى عى ٍلػػػتي ًىػػػا لىػػػٍكـً ًلف يى
ػػكٍا ًللىػػ ا كىالى  ـا اٍلضي ػػ ن ريػػ ـٍ ييما ًٍيي لىػػ ـٍ عى ـا الى ًىييػػٍف أىٍمػػرييي ـٍ ريػػ ـٍ كى يػػرىيىا يي يي فىػػ ىٍجًمعيكٍا أىٍمػػرى

كفً   { ُٕ( }ًكنس : اينًظري
يػػػـ لػػػرأ بػػػاليمز كيسػػػر المػػػًـ ، مػػػف لػػػاؿ أبػػػك علػػػ  النحػػػكم : )) كيلٌ 

كلػػاؿ : ))لػػـ ًجػػز (ِ)(( تي )) فػػاليرر فػػ  المػػر أف ًقػػاؿ أجمعػػ (ُ)أجمعػػت(( 
ناما ًقاؿ :  أف اعطؼ على ما لبلو ت كذلؾ أناو ال ًقاؿ : أجمعتي  رياح  ، كا 

كلاؿ الجرجان  ، كىك ً رح لػكؿ أبػ   (ّ) جمعتي  رياح  ، كأجمعتي أمرم((
( لجؿ أفا اإلجماع أىٍمرىييـٍ عل  النحكم : ))دكف أف ًيكف معطكفنا على لاظ )

العطؼ ًقكـ مقاـ العامؿ ت فال اقكؿ : ضربتي  ال ًق  على ال ريا  ، كحرؼ
ـى ت كلػػػذلؾ ال ًيػػػكف  ػػػدنا كالعلػػػ ـٍ ًز (( معطكفنػػػا علػػػى ))كى يػػػرىيىا يي ـٍ يي ؾ ال لناػػػ أىٍمػػػرى

ذا لػػـ ًيػػف معطكفىػػا علػػى  ()اقػػكؿ : أجمعػػتي  ػػرياح ت كا  ـٍ يي يػػاف منصػػكبنا  أىٍمػػرى
 (ْ)بمعنى )م (((

ػػو الصػػايان  : )) نػػاف  )فػػاجمعكا( ركل حارجػػ ي عػػف كلػػاؿ ابػػف حالًك
( ، كلػرأ البػالكف : )فػ جمعكا( كىػك االحاًػار ت لفا  بكصؿ اللؼ مػف )جمعػتي

 . (ٓ)(( المر ، لذا أحيماو ، كعزمت علًوالعرب اقكؿ : أجمعتي على 
أفا النحػػػػاة  لعػػػػراب ) ػػػػريا يـ( معطكفنػػػػا ، لالٌ  جػػػػاز مػػػػف جيػػػػ  اللاػػػػظ

و اال كاكنا بمعنى )م ( معو ، اسانادنا للى المعنى ، ليكنأعربكه ماعكالن 
 (ٔ)  

                                                 

 . ُٗٗ/ّ( الحج  ف  علؿ القرا ات السب  ُ)

 .  ََِ/ّ( المصدر ناسو ِ)

 . ِٔٔ/ُ( المقاصد ف   رح اإلًضاح ّ)

 . ّٔٔ/ُ( المصدر ناسو ْ)

 . َُٔ( لعراب القرا ات السب  كعلليا ص ٓ)

 .  ِِْاكر ص ، كالمقرِّب البف عص ّْٕ/ُ( ًنظر :  رح الماصؿ البف ًعًش ٔ)
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لػػػػػاؿ ابػػػػػف ى ػػػػػاـ : )) كال ًصػػػػػ  جعػػػػػؿ ) ػػػػػريا يـ( معطكفنػػػػػا علػػػػػى 
)أمػػريـ( ، لفا )أجمػػ ( ال ًاعلػػؽ بالػػذكات ، بػػؿ بالمعػػان  ، يقكلػػؾ : أجمىعػػكا 

قػرأ )فػاجمعكا( بالكصػؿ اي ك ... على لكؿ يذا ، بحػالؼ )جمػ ( ، فنناػو م ػارؾ 
اػػػظ أف ًيػػػكف معطكفنػػػا علػػػى ظػػػاىر اللكلػػػاؿ : )) كال ًجػػػكز  (ُ)(( فػػػال ل ػػػياؿ

لناػػػو حًنحػػػذ  ػػػًرؾ فػػػ  معنػػػاه ، فًيػػػكف الاقػػػدًر أجمعػػػكا أمػػػريـ  علػػػى )أمػػػريـ(
ك ػػػريا يـ ت كذلػػػؾ ال ًجػػػكز ت لفا )أجمػػػ ( ماعلػػػؽ بالمعػػػان  دكف الػػػذكات ، 

 . (ِ)(( رأً  ، كال اقكؿ : أجمعتي  رياح اقكؿ : أجمعتي 
ـٍ ) كلاؿ ابف ًعًش : )) كأما لكلػو اعػالى : ـٍ كى يػرىيىا يي يي ( فىػ ىٍجًمعيكٍا أىٍمػرى

ا  السػػبع  أجمعػػكا علػػى لطػػ  اليمػػزة ، كيسػػر المػػًـ ًقػػاؿ : أجمعػػتي رٌ فػػنفا القيػػ
علػػى المػػر ، كأجمعايػػػو ، ذىػػب لػػكـ للػػػى أناػػو مػػف ىػػػذا البػػاب ماعػػكؿ معػػػو ت 
كذلػػػػؾ لناػػػػو ال ًجػػػػكز أف ًعطػػػػؼ علػػػػى مػػػػا لبلػػػػو ت لناػػػػو ال ًقػػػػاؿ : أجمعػػػػتي 

نمػػا ًقػػاؿ : جمعػػت  ػػرياح  ، كأجمعػػتي أمػػرم ، فلمػػا لػػـ ًجػػز فػػ   ػػرياح  ، ل
 (ّ)الكاك العطؼ ، جعلكىا بمنزل  )م ( ، مرؿ : جا  البردي كالطًالس ى (( 

معػو ، كامانػ  لعرابػو  ( ماعػكالن ًاف عند النحاة لعػراب ) ػريا يـفقد اع
ؿ ف  ملفا العرب ال اساعمؿ )أجم ( ف  الماارؽ ت بؿ الذم ًساعمعطكفنا ))
ال ًجػكز أف ًجعػؿ ) ػريا يـ( كفػ  ذلػؾ لػاؿ السػًكط  : ))(ْ)(( ذلؾ )جم (

                                                 

 .  َّٔ/ِ( م ن  اللبًب ُ)

 .  َِِ(  رح  ذكر الذىب ص ِ)

 .   ِْْ/ُ(  رح الماصؿ ّ)

نظػػػر :  ػػػرح الاسػػػيًؿ البػػػف مالػػػؾ  َِٖ/ِ(  ػػػرح جمػػػؿ الزجػػػاج  البػػػف عصػػػاكر ْ) ، ًك
ِ/َِِ  . 
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المػر كاليًػد كنحكىمػا ، فنٌمػا أف ًجعػؿ  فنا ت لفا )أجم ( ال ًنصب لالٌ معطك 
 (ُ)بو ((  معو ، أك ماعكالن  ريا يـ( ماعكالن ) 

 معو اسانادنا للى المعنػى ال للػى كيما اعاًف لعراب ) ريا يـ( ماعكالن 
لنصػػػػب فػػػػ  ياػػػػب النحػػػػك ، يػػػػذلؾ اعػػػػًاف ىػػػػذا اإلعػػػػراب فػػػػ  ياػػػػب اإلعػػػػراب ا

مػػػػػ  علػػػػػى المػػػػػر ، كالااسػػػػػًر ، لػػػػػاؿ الاػػػػػرٌ  ا  : )) كاإلجمػػػػػاع : اإلعػػػػػداد كالعًز
: فػػػػػ جمعكا أمػػػػػريـ كادعػػػػػكا  كنصػػػػػبت ال ػػػػػريا  باعػػػػػؿ مضػػػػػمر ، ي ٌنػػػػػؾ للػػػػػت

ا  لػػػـ ًجػػػز نصػػػب ) ػػػريا يـ( عطانػػػا علػػػى الماعػػػكؿ بػػػو فػػػالارٌ ( ِ)((  ػػػريا يـ
ػػمف يالمػػو مػػا ًػػدؿ علػػى أناػػو عػػًٌف لعػػراب ) ػػريا يـ( ماعػػكالن  ـ(ري)أمػػ  بػػؿ ضا
ػػػػػؿ للػػػػػى ىػػػػػذا المعنػػػػػى بالاقػػػػػدًر  عػػػػػو ، اسػػػػػانادنا للػػػػػى المعنػػػػػى ، لالٌ م أناػػػػػو اكصا

ػػػاج : ))كزعػػػـ الاػػػرٌ  ا  أفا معنػػػاه : فػػػ جمعكا أمػػػػريـ المػػػذيكر ، كليػػػذا لػػػاؿ الزجا
لف يػانكا ًػدعكف  ػريا ىـ كادعكا  ريا يـ ، كىذا يلط ال فاحػدة فًػو ت لنايػـ 

ت لف ًجمعكا أمػرىـ ، فػالمعنى : فػ جمعكا أمػريـ مػ   ػرياحيـ ، يمػا اقػكؿ : 
  (ّ)لك ايريًت النال ي كفصًلىيا لرًضعيا ، المعنى لك ايريًت النال ي م  فصًليا ((

 معػػو اسػانادنا الػػى المعنػى فقػػد كيمػا عًنػػكا لعػراب ) ػػريا يـ( ماعػكالن  
ػا . لػاؿ القًسػ  : )) اسػانادنا للػىمنعكا لعرابو معطكفنػا  ا  يػؿ القػرٌ المعنػى أًضن

، لذا  لػػرأه بػػاليمز كيسػػر المػػًـ ، مػػف لػػكليـ : أجمعػػت علػػى أمػػر يػػذا ، كيػػذا
اقػػكؿ جمعػت ال ػريا  كالقػػكـ ، كال اقػكؿ أجمعػتي ال ػػريا  ،  ...عزمػت علًػو 

                                                 

 .  ِْٓ/ِ( ىم  اليكام  ُ)

نظر : جام  البًاف ، ااسًر الطبرم  ُّٕ/ُ( معان  القرلف ِ)  .   ُّٔػ ُِٔ/ُُ، ًك

عرابػػػو ّ) نظػػػر : الكسػػػًط فػػػ  ااسػػػًر القػػػرأف المجًػػػد للكاحػػػدم  ِّ/ّ( معػػػان  القػػػرأف كا  ، ًك
ِ/ٓٓٓ   . 
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لٌنمػػا ًقػػاؿ : أجمعػػت ، فػػ  المػػر حاصػػ  ، فلػػذلؾ لػػـ ًحسػػف عطػػؼ ال ػػريا  
  (ُ)(( لمراى لع

نصػب فػ  اعًػًف لعػراب كيذلؾ أكجبكا االساناد للى المعنى ال للػى ال
ػػافى معػػو بعػػد الػػكاك فػػ  لكلػػو اعػػالى : ) االسػػـ ماعػػكالن  كىالاػػًذًفى اىبىػػكاويكا الػػداارى كىاإلًمى

ًًٍيـٍ  رى ًللىػ ػػٍف ىىػاجى ـٍ ًيًحبشػكفى مى { لػاؿ السػًكط  : )فاإلًمػػاف ٗ( }الح ػػر : ًمػف لىػٍبًلًي
ًلفا الاػًذًفى كلكلو اعػالى : )  (ِ) ((أك ماعكؿ بو بػ) اعاقدكا( مقدرنامعو ، ماعكؿ 

ـٍ  ىػرش  اًلػًدًفى ًفًيىػا أيٍكلىحًػؾى ىيػ ـى حى يىػنا كا ًمػٍف أىٍىػًؿ اٍلًياىػاًب كىاٍلميٍ ػًرًيًفى ًفػ  نىػاًر جى يىاىري
 ره بعػػػػػػض النحػػػػػاة )مػػػػػػ فقػػػػػدٌ { لػػػػػػاؿ الحًػػػػػدرة الًمنػػػػػػ  : ))ٔنػػػػػ  : ( }البًاٍلبىًرًاػػػػػ ً 

يػـ الم ريًف( ت لذ ال ًجػكز )ياػركا( مػف أىػؿ الياػاب ، كمػف الم ػريًف ت لنٌ 
 . (ّ))مف أىؿ اليااب( بمعنى الابعًض (( ار ، كيـ يايلٌ 

ذا جعلنػػا )الم ػػريًف( معطكفنػػا علػػى الػػذًف )ياػػركا( ًيػػكف ًعنػػ  أناػػو ل
الػػذًف ياػػركا مػػف أىػػؿ الياػػاب ، كالػػذًف ياػػركا مػػف الم ػػريًف ،  الاقػػدًر : لفا 

 لػًس مػنيـ يػافر ، كمػنيـ يًػر يػافر تالم ػريًف  كىذا ال ًص  معنػى ، لفا 
 معػو ال عػراب )الم ػريًف( ماعػكالن ت فاسػانادنا للػى المعنػى اعػًاف ل يـ يارةلذ يلٌ 

 معطكفنا .
 
 

                                                 

نظػػػر : الحجػػػ  للاارسػػػ   ّٕٖ/ُ( م ػػػيؿ لعػػػراب القػػػرلف ُ) ، كالبحػػػر المحػػػًط ََِ/ّ،ًك
، كلػػػرا ة )فػػػاجمعكا( بيمػػػزة الكصػػػؿ كفػػػا  المػػػًـ ، ىػػػ   ِِْ/ٔ، كالػػػدر المصػػػكف ِِّ/ٓ

س مف القرا  الع رة ، كلرأ البالكف )ف جمعكا( بيمزة القط  ، كيسر المػًـ ًنظػر : لرا ة رًك
 .   ُِٕ، كالمًسر ف  القرا ات االرب  ع رة ص  ُِٕالاسيًؿ ف  لرا ات الانًزؿ ص 

 .    ِْٓ/ِ( ىم  اليكام  : ِ)

 .    ُُٗ( ي ؼ الم يؿ ص ّ)
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 :  المفعول معه مرفوًعا:  المبحث الثاني
ف مػػف المبحػػث ابػػًٌ  المطةةب األول : شةةواهد المفعةةول معةةه المرفةةوع :

ًِّز مف المعطك السا ال  ؼ ت ليكنو اال كاكنا بمعنى )م (بؽ ، أفا الماعكؿ معوي مي
معػػو ،  ىػػذه الػػكاك ، كجػػب لعرابػػو ماعػػكالن  ليكنػػو منصػػكبنا ، فػػنذا كرد االسػػـ بعػػد

ا أـ مجركرنا ، كىذا ما لاـ بو سًبكًو ناسػو ، فقػد  سكا  أياف منصكبنا أـ مرفكعن
عػػو المنصػػكب مبا ػػرة مػػا نصػػو : لػػاؿ فػػ  البػػاب الػػذم أعقػػب بػػاب الماعػػكؿ م

أنايػا اعطػؼ االسػـ  و يمعناىػا فػ  البػاب الكؿ ، لالٌ ))ىذا باب معنى الػكاك فًػ
رفعنػػا علػػى يػػؿ حػػاؿ : كذلػػؾ لكلػػؾ : أنػػت  ى مػػا ال ًيػػكف مػػا بعػػده لالٌ ىنػػا علػػ

ك  نيؾ ، كيؿش رجػؿ كضػًعايو ، كمػا أنػت كعبػدي اهلل ، كيًػؼ أنػت كلصػع ه مػف 
ػػػد )برفػػػ  لصػػػع (  كلػػػك للػػػتى : أنػػػت ك ػػػ نيؾ ، ينػػػتى ي نػػػؾ للػػػتى : أنػػػت  ...رًر

ك ػػ نيؾ مقركنػػاف، كيػػؿ امػػرئ كضػػًعايو مقركنػػاف ت لفا الػػكاك فػػ  معنػػى )مػػ ( 
  (ُ) ما أردتى : أنت أعلـ م  مالؾ((فننٌ  كمرلو : أنت أعلـ كماليؾ ت... ىنا 

ح سػػػًبكًو بػػػ فا ىػػػذا البػػػاب ىػػػك يالبػػػاب الػػػذم لبلػػػو ، ًعنػػػ  فقػػػد صػػػرٌ 
 نػػى كالاقػػدًر ، ال ًحالػػؼ عنػػو لالٌ عػػو المنصػػكب ، مػػف حًػػث المعيػػالماعكؿ م

ا .  ف      كاحد ، كىك يكنو مرفكعن
كلػػد أيرػػر سػػًبكًو مػػف االسا ػػياد بػػالماعكؿ معػػو المرفػػكع ، مػػف ذلػػؾ 

باؿ السعدم مف اليامؿ :  لكؿ الميحى
ًٍبى أبًؾى كالاحري         لىؼو           ما أنتى كى   ًا ًزٍبًرلافي أحا بن  حى

( ماعػػكؿ معػػو لفا الػػكاك كاك المعًػػ  ، كىػػك فػػ  سػػًاؽ ىػػذا المعنػػى ،  فػػػ)الاحري
  لينو بريـ ذلؾ لـ ًنصب بؿ رف  ، كالمسكغ لرفعو عطاو لاظنا على )أنت(

                                                 

و ، احقًػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػركف ُ) ،   َّٔ-ّٖٓ/ُ  ، كاعلًػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػدً ََّ-ِٗٗ( ياػػػػػػػػاب سػػػػػػػػًبًك
كالطًالسػػ  : جمػػ  الطًلسػػاف ، كىػػك ضػػرب مػػف اللبسػػ  ، ًنظػػر : لسػػاف العػػرب ، مػػادة ، 

 . َُْ/ُٔ، كااج العركس  ُِّ/ٗس ، طل
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ؿ   كلكؿ جمًؿ مف الطًك
كأنتى امرو مف أىؿ نجد كأىلنا       اياـو فما النجدمي كالماى ىكِّري    

 

( جػػا  ب أناػػو مػػ  ذلػػؾ رفػػ   عػػد كاك أفػػادت معنػػى المعًػػ  ، لالٌ كال ػػاىد )الما ػػكري
 لعطاو لاظنا على النجدم  .

 كيذلؾ لكؿ ال اعر مف الكافر 
ـى لًسو        فما القًس ش بعدؾ كالًاحاري     كينتى ىناؾ أنتى يًر

(ُ) 
ًفػ ى لعطاػو علػى القًسػ  لاظنػا، كىػذا ىػك مسػكغ  ( ماعكؿ معو ، لينو ري فػ)الًاحاري

  (ِ)معو عند سًبكًو  رف  الماعكؿ
 كذير أفا الماعكؿ معو المرفكع ًيكف على أربع  أضرب : 

كيؿ امرئ كضًعايو  ...الكؿ : كجكب الرف  ، نحك : ))أنتى ك  نيؾ 
ـي كماليػػؾي ، فننٌ ... ت لفا الػػكاك فػػ  معنػػى )مػػ ( ىنػػا  مػػا أردت : كمرلػػو أنػػت أعلػػ

  (ّ) : أنت أعلـ م  عبد اهلل((أنت أعلـ م  مالؾ ، كأنت أعلـ كعبدي اهلل ، أم 
فػػػكاك )كماليػػػؾ( كاك معًػػػ  ، كال ًصػػػ  أٍف ايػػػكف كاك عطػػػؼ ت لناػػػو ال 

لػػػػًس المػػػػراد  لناػػػػوأعلػػػػـ ، كيػػػػذلؾ كاك )كعبػػػػدي اهلل( ًصػػػػ  كصػػػػؼ المػػػػاؿ ب ناػػػػو 
مف المحاطػب ، كعبػد اهلل أعلػـ مػف سػكاىما ، بػؿ المػراد بػ فا  اإلحبار ب فا ييال  

مػػف يًػػره ، عنػػد جمػػ  علمػػو بعلػػـ عبػػد اهلل ، أٌمػػا عنػػد المحاطػػب ًيػػكف أعلػػـ 
 اناراده بعلمو فال .

ـي   ػػػا : أنػػػت ك ػػػ نيؾ ، كيػػػؿ امػػػرئ كضػػػًعايو ، كأنػػػت أعلػػػ كلػػػاؿ : ))كأما
  (ُ) كربشؾ ، كأ باه ذلؾ ، فيلو رف  ال ًجكز فًو النصب((

                                                 

و احقًػؽ ىػركفُ) و  للػى أحػد  ًنظػر : ياػاب سػًبًك ،  ََّ/ُ( ىذا البًػت لػـ ًنسػبو سػًبًك
 . ّٗٓ/ُكاعلًؽ بدً  

و احقًؽ ىركف ِ)  . ّٗٓ-ّٖٓ/ُ، كاعلًؽ بدً   ََّ-ِٗٗ/ُ( يااب سًبًك

 َّٔ-ّٖٓ/ُ، كاعلًؽ بدً   ََّ-ِٗٗ/ُ( المصدر ناسو ، احقًؽ ىركف ّ)
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ما زلتي أسػًر كالنًػؿى ، أم : مػ  الران  : كجكب النصب  ، نحك : ))
 (ِ) ((. .. النًؿ

الرالث: جكاز الكجيًف ، نحك : ما صنعت أنت كأبػاؾ ، كمػا صػنعتن 
 (ّ)أنت كأبكؾ 

مػا أنػت ، كالرف  أجكد كأيرر ، نحك : )) كالراب : جكاز الرف  كالنصب
ما عطاتى بالكاك ، لذا أردتى معنى لناؾ لنٌ ...كعبدي اهلل ، كيًؼ أنت كعبدي اهلل 

  (ْ))م ( على يًؼ((
ػدنا كلاؿ : ))كزع ػدنا؟ كمػا أنػت كًز مكا أفا أناسنا ًقكلكف : يًؼ أنػت كًز

 (ٓ) ، كىك للًؿ ف  يالـ العرب((
كلاؿ : ))كأماا االسااياـ فػننايـ أجػازكا فًػو النصػب ت لنايػـ ًسػاعملكف 
الاعؿ فػ  ذلػؾ المكضػ  يرًػرنا ، ًقكلػكف : مػا ينػت ، كيًػؼ ايػكف ، لذا أرادكا 

 (ٔ) معنى )م (((
 رعلب :  كجا  ف  مجالس

 ))كيكنكا أناـ كبن  أبًيـ           مياف الييلًاًف مف الطحاؿ   
فقكلػػو : بنػػ  أبػػًيـ ، أم : مػػ  بنػػ  أبػػًيـ ، اقػػكؿ : اسػػاكل المػػا  كالح ػػب ى ، 

كًقاؿ : ما أنت كًزده ، كما أنت كالباطؿي ... أم : ًجعلكف الكاك بمعنى )م ( 

                                                                                                                

 .ّٓٔ/ُ، كاعلًؽ بدً   َّٓ/ُ(المصدر ناسو ، احقًؽ ىركف ُ)

 . ّٔٓ/ُ، كاعلًؽ بدً   ِٖٗ/ُ( المصدر ناسو ، احقًؽ ىركف ِ)

 . ّٕٓ/ُ، كاعلًؽ بدً   ِٖٗ/ُ( المصدر ناسو ، احقًؽ ىركف ّ)

 .َّٔ/ُ، كاعلًؽ بدً   َُّ/ُ( المصدر ناسو ، احقًؽ ىركف ْ)

 . ِّٔ/ُ، كاعلًؽ بدً   َّّ/ُ( المصدر ناسو ، احقًؽ ىركف ٓ)

و احقًؽ ىركف ٔ)  . ّٓٔ/ُ، كاعلًؽ بدً   َّٔ/ُ( يااب سًبًك
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ػػد كالباطػػؿ( ، كربمػػا نصػػبكا )الباطػػؿ( كىػػك للًػػؿ ، لػػاؿ أبػػك العبػػاس :  )برفػػ  ًز
 )برف  لصع ( (ُ)يالـ العرب : ما أنت كلصع ه مف رًرد((

كلػػد يرػػر مػػا اسا ػػيد النحػػاة بالمرػػاؿ الحًػػر، فػػ  بػػاب الماعػػكؿ معػػو 
مػػا أنػػتى كلصػػع ه مػػف ، حاػػى لػػاؿ اليً ػػ  : ))كفػػ  مرػػؿ لػػكليـ :  (ِ)المرفػػكع 

صػكره ، كمقصػكر علػى  كىذا الباب لًاس عند بعضػيـ ليرػرةرًرد ، الرف  ... 
 (ّ) السماع عند لحًرف((

فقد بًاف سًبكًو كالنحاة أناو ال ًص  جعؿ )لصػع ه( معطكفػ  علػى مػا 
ػد لبليا مرفكع  يانت أـ منصكب  ت لفا المراد : يًؼ أنت مػ  ل صػع  مػف رًر

أفا سًبكًو عبار عف الرف  بمصطل  العطؼ ، كىك لـ ًرد  ، ف  الحالًف ، لالٌ 
ػػا مع لذ ًمانػػ  العطػػؼ ت  قًقػػ  ، بػػؿ أراد الابعًػػ  اللاظًػػ  تنػػى العطػػؼ الححامن

لٌنو ًص  أٍف ًيس ؿ عػف حػاؿ المحاطىػب العالػؿ ت ليناػو مػف يًػر المعقػكؿ أٍف 
ًيس ؿ عف حاؿ القصع  ، كعماا ال ًعقؿ ، كىذا ىك المراد ، أكضحو مىف فسار 

كيػؿ رجػؿ كضػًعايو  لكلو ، لاؿ السًراف  ف   رحو لليااب : ))أنػت ك ػ نيؾ ،
، كيػػؿ امػػرئ كصػػنعايو ، )برفػػ  االسػػـ بعػػد الػػكاك( فًيااػػكف بػػذلؾ ت لفا معنػػى 
الكاك معنى )م ( ي نايـ لالكا : يؿ رجؿ م  ضًعاو ، كأنت مػ   ػ نؾ ، كىػذا 

أنػػػت أعلػػػـ كعبػػػدي اهلل ، كأنػػػت أعلػػػـ كماليػػػؾ )برفػػػ  عبػػػد اهلل ،  ...يػػػالـ مياػػػؼ 
لػػؾ فًمػػا اػػدبره بػػو ، كأنػػت أعلػػـ مػػ  عبػػد اهلل كمالػػؾ( معنػػاه : أنػػت أعلػػـ مػػ  ما

  (ْ) فًما اعاملو بو((

                                                 

 . َُّ( ص ُ)

 .ِٗٗ، كالاكاحد كالقكاعد للرمانًن  ص  َُّ/ُ( ًنظر : مجالس رعلب ِ)

 .َُْر اد للى علـ اإلعراب ص ( اإلّ)

و ْ)  . ُٖٗ/ِ(  رح يااب سًبًك
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كأكضػػ  السػػًراف  المسػػكغ الػػذم اسػػاند للًػػو سػػًبكًو فػػ  رفػػ  الماعػػكؿ 
اب الكؿ ت لنايمػػا معػػو بقكلػػو : ))ىػػذا البػػاب معنػػى الػػكاك فًػػو يمعناىػػا فػػ  البػػ

كىذا الكاك ... أفى الباب الكؿ ف  أكلو فعؿ ، ًعمؿ فًما بعد  لالٌ  بمعنى )م (
فًعطػؼ مػا بعػد  لػى اسػـ بػالكاك الاػ  معناىػا )مػ ( الباب فًو اسػـ معطػكؼ ع

  (ُ) الكاك على ما لبليا لاظنا ، كالمعنى فًو المالبس ((
كًعنػػػ  بػػػػ)المالبس ( معنػػػى المعًػػػ  ، فقػػػد أيػػػد السػػػًراف  علػػػى مسػػػ ل  

يػػك بيػػذا ميمػػ  عنػػدما لػػاؿ : ))فًعطػػؼ مػػا بعػػد الػػكاك علػػى مػػا لبليػػا لاظنػػا(( ف
ًعن  أفا االسـ بعد الكاك ف  المرل  الا  اسا يد بيا سًبكًو ىك ماعكؿ معػو 
ف جا  مرفكعنا ت لفا ىذا الرف  ياف مف باب عطاو على مػا لبلػو لاظنػا ال  ، كا 

 معنىن .
و يمعناىػػػا فػػػ  البػػػاب كلػػػاؿ ال ػػػنامرم : ))ىػػػذا بػػػاب معنػػػى الػػػكاك  فًػػػ

رفعنا ، على  على ما ال ًيكف  ما بعده لالٌ  ناأنايا اعطؼ االسـ ىي الكؿ ، لالٌ 
ػد؟ كمػا أنػت كعبػدي  يؿ حاؿ ، كذلؾ لكلؾ : أنت ك  نيؾ ، كمػا  ػ نيؾ ك ػ في ًز

فمػػا القًسػػ ش بعػػدؾ  ...فمػػا النجػػدمش كالمياى ىػػكِّري  ...كالاحػػري ... مػػا أنػػت  ... اهلل
دحػػػؿ لٍف لػػػاؿ لاحػػػؿ : نحػػػف ماػػػى عطانػػػا  ػػػًحنا علػػػى  ػػػ   بػػػالكاك  ...كالًاحػػػاري 

ك ، لػػًس أحػػديىما  ...اآلحػػر فػػ  مػػا دحػػؿ فًػػو الكاؿ  ػػده كعمػػره لًػػؿ لػػو : لػػاـ ًز
البسنا لآلحر ، كال بًنيما فرؽ ف  كفكع الاعؿ مف يؿ كاحد منيما على حدة ، 
ػػد : مػػا صػػنعتى  ذا للنػػا : مػػا صػػنعتى كأبػػاؾ ؟ أك مػػا أنػػت كالاحػػري ، فننامػػا اًر كا 

دل... م  أبًؾ ، كما أنت م  الاحر ؟   ؾ علػى صػح  ىػذا المعنػى أفا لػاحالن ًك
ػػد ، حارجػػاف ، لػػـ ًجػػز حػػذؼ الحبػػر ت لناػػو  ك ، كىػػك ًًر ػػد كعمػػري لػػك لػػاؿ : ًز
بمنزل  لكلؾ : ًزد معرل مف الحبر، كًجكز أٍف اقكؿ : أنت ك ػ نيؾ ، فايااػ  

                                                 

و ُ)  .  ُٕٗ/ِ(  رح يااب سًبًك
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 ك ػ نؾ معركفػاف ت لفا الػكاك لف بيذا اللاظ ، كاضمر الحبر ، كاقػدًره : أنػت
 ( ُ) ت على ذلؾ(( ( دلٌ يانت بمعنى )م

فقد فراؽ بًف كاك )أنػت ك ػ نيؾ( كبػال  المرلػ  المرفكعػ  االسػـ بعػدىا 
، كبػًف كاك العطػػؼ ، فػ  الحيػػـ كالمعنػػى كالاقػدًر كامػػاـ الااحػدة ، مويػػدنا أنايػػا 

ٍف عيبِّرى عنيا ب يػذا المصػطل  ، بػؿ ىػ  لًست كاك عطؼ يما ًيظىفش كًيقاؿ ، كا 
ػػا ، كمػػف الدلاػػ  الدام ػػ  كبمعنػػى  بمعنػػى )مػػ (  كاك )مػػا صػػنعتى كأبػػاؾ( امامن

 الاػػ  ذيرىػػا علػػى أنايػػا كاك معًػػ  كال ًصػػ  أٍف ايػػكف كاك عطػػؼ أناػػو بيػػا اػػاـٌ 
،  الااحػػدة  كًيمػػؿ المعنػػى نحػػك : أنػػت ك ػػ نيؾ ، كنحػػك : يػػؿ لنسػػاف كضػػًعايو

 بحالؼ ما لك جعلناىا كاك عطؼ .
ف لػػػـ ًصػػػرٌ كلػػػد أ ػػػار نحػػػاة للػػػى ىػػػذا الماعػػػكؿ معػػػو الم حكا رفػػػكع ، كا 

باسػػمو ، كمػػف حًػػث ال ً ػػعركف ، فقػػد لػػاؿ ابػػف عصػػاكر : ))كأٌمػػا منػػ  أبػػ  
القاسػػـ الرفػػ  فػػ  : اسػػاكل المػػا ي كالح ػػب ى ، فااسػػد ، كيػػ فا الػػذم حملػػو علػػى 
ذلػػؾ ، أناػػو ال ًسػػكغ : اسػػاكل المػػا ي كاسػػاكت الح ػػب ي ، كىػػذا ال حجػػ  فًػػو ت 

ف لـ ًسم  ذلؾ فًو  ػد لناو . كا  فال ًمان  العطؼ ، يما لـ ًمان  : احاصـ ًز
ف لـ ًسغ : كاحاصـ عمر  ، بالرف  ، كا   (ِ)(( كي كعمركي

فقػػػػػد ذيػػػػػر أفا الزجػػػػػاج  منػػػػػ  رفػػػػػ  )الح ػػػػػب ( فػػػػػ  : اسػػػػػاكل المػػػػػا ي 
ػد بػو  كالح ب ى ، اسانادنا للى أناو يًر جاحز على معنى العطػؼ ، أم : لذا أًر

ل ػػراؾ الرػػان  فًمػػا دحػػؿ فًػػو  العطػػؼ المحػػض ت لٌف ىػػذا العطػػؼ ًسػػاكجب
الكؿ ، فًيكف الاقدًر اساكل الما ي كاساكت الح ب ي ، كىذا ال ًص  معنى ، 
فرد علًو ابف عصاكر ب فا ىذا جاحز ، عنػد رفػ  )الح ػب ( عطانػا علػى المػا  

ت لذ ًبقػػى لاظنػػا ت لفا العطػػؼ اللاظػػ  ال عاللػػ  لػػو بػػالمعنى ، كال ًػػورر فًػػو 

                                                 

و ص ُ)  . ُٗٔ(  النييىت  ف  ااسًر يااب سًبًك

 . ِِٖ-ُِٖ/ِ  رح الجمؿ البف عصاكر( ِ)
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معو بريـ رفعو ، لًاسنا على رف  االسـ بعػد الػكاك فػ   عكالن االسـ )الح ب ( ما
ػػد كعمػػركه ، علػى الػػريـ مػػف عػػدـ صػح  معنػػى العطػػؼ فػػ   نحػك : احاصػػـ ًز
ػػد كاحاصػػـ عمػػرك ت لفا المػػراد  ىػػذا المرػػاؿ لعػػدـ صػػح  أف ًقػػاؿ : احاصػػـ ًز

 مف الكاك معنى )م ( ، كالاقدًر : احاصـ ًزد م  عمرك .

الكسػػػػًم  ))كايػػػػكف الػػػػكاك للانصػػػػًص علػػػػى كجػػػػا  فػػػػ  فراحػػػػد النحػػػػك  
ػػػده مصػػػاحب  مػػػا بعػػػػدىا لمعمػػػك  ،  كعمػػػػركه  ؿ العامػػػػؿ السػػػابؽ نحػػػك : ا ػػػػارؾ ًز

 (ُ) ((را كال عًرى كحلطتي البي 

ذا اعػػػًاف أف ايػػػكف الػػػكاك فػػػ  : حلطػػػتي البػػػرا كال ػػػعًرى ، للمعًػػػ  كال  كا 
، الرفػػػ  ، فيػػػ  يػػػذلؾ فػػػ  حػػػاؿ فػػػ  حػػػاؿ النصػػػبًصػػػ  جعليػػػا كاك عطػػػؼ 

 رش كال عًري : احالط البي كلكلنا 
النحػاة علػى الماعػكؿ معػو المرفػكع ،  اًيصػٌرح بيػ ة جدًػد  ػكاىد كىذه
ػا ،  اكمف أمرلاي ف يػاف مرفكعن ( كا  ـي كالطالبي  ت فػػ)الطالبي الحرل ، ايلـ المعل

ذا جعػػؿ  فيػػك ماعػػكؿ معػػو ، لذ المعنػػى المػػراد : ايلػػـ المعلػػـ مػػ  الطالػػب ، كا 
منيمػػا ايلػػـ مػػ  لنسػػاف  اكجب أف ًيػػكف أفا يػػال  لمعنػػى كاسػػمعطكفنػػا ، ا ًػػر ا

 لحر ، أم : كل  فعؿ اليالـ مف يؿ كاحد منيما على حدة . 
فقػػد ابػػًف ممػػا اقػػدـ ذيػػره ، أفا الماعػػكؿ معػػو ، يمػػا كرد منصػػكبنا كرد 
ػا ، كرفػ  مػا جػا  منػو منصػكبنا  مرفكعنا ت لذلؾ جاز نصب ما جا  منػو مرفكعن

ٌنو أجاز نصب االسـ بعػد الػكاك فػ  : يػؿ رجػؿ ت فقد نيسب للى الصًمرم ، أ
فػػوفا االسػػـ )ضػػًعاو( الكاجػػب  (ِ)كضػػًعايو ، كأف ًقػػاؿ : يػػؿ رجػػؿ كصػػًعاىو 

                                                 

 .  ِٗٓ( ص ُ)

،  ُٕٓ، ك ػػػػرح الاسػػػػيًؿ للمػػػػرادم ص ُْٗ/ِ( ًنظػػػػر :  ػػػػرح الاسػػػػيًؿ البػػػػف مالػػػػؾ ِ)
، كالصًمرم نسػب  للػى صػًمرة ، كىػك مكضػ  بالبصػرة ،  ِٕٖػ ِٖٓ/ِالضرب كارا اؼ 

أك بلد بًف دًار الجبؿ كدًار حكزسػااف ، كاسػمو : عبػد اهلل بػف علػ  بػف لسػحاؽ النحػكم ، 
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رفعػػو عنػػد جميػػكر النحػػاة ، ماعػػكؿ معػػو بػػريـ رفعػػو ت ليكنػػو اػػال كاكنا بمعنػػى 
 )م ( ، أجاز الصًمرم نصبو على ىذا المعنى ناسو . 

عاو ، كىػك منصػكب )) لػكؿ  ػايل  : يػؿ رجػؿ كضػً ىكمما جا  عل
لػػػػاؿ ابػػػػف حػػػػركؼ : )) (ُ) العػػػػرب : الرجػػػػاؿ كأعضػػػػا ىا ، كالنسػػػػا  كأعجازىىػػػػا

كبعػػض العػػرب ًنصػػب لذا يػػاف معػػو حبػػر ، كجعػػؿ مػػف ذلػػؾ لػػكؿ عاح ػػ  ، 
رضػػ  اهلل عنيػػا : يػػاف رسػػكؿ اهلل صػػلى اهلل علًػػو كسػػلـ ًنػػزؿ علًػػو الػػكح  ، 

ًاه ف  لحاؼ  ، أفا النب  صلى اهلل علًػو  حركركم ف  حدًث ل...  (ِ)كأنا كا 
كسػػلـ ، لػػاؿ : أب ػػركا ، فػػكاهلل لنػػا كيرػػرةى ال ػػ   ، أحػػكؼ علػػًيـ مػػف للاػػو ، 

ػػػػػػد بػػػػػػو ماحيػػػػػػاه عػػػػػػف  (ّ)بنصػػػػػػب)يررة(  ذيػػػػػػره أبػػػػػػك علػػػػػػ  ال ػػػػػػلكبًن  ، كعضا
 (ْ)الصًمرم ، مف جكاز النصب ف  أنت ك انؾ ، كيؿ رجؿ كضًعاو(( 

ػػػا فػػػ  الل ػػػ   ، كرد يػػػذلؾ فػػػ  القػػػرلف كيمػػػا كرد الماعػػػكؿ معػػػو مرفكعن
ـٍ نىبى ى نيكحو ًلٍذ لىاؿى ًلقىٍكًمًو ًىا لىٍكـً ًلف يىافى يىبيرى اليًرـ ، يقكلو اعالى : ) ًي لىًٍ كىاٍاؿي عى

ـٍ  ـٍ كى يػرىيىا يي يي ياٍلتي فى ىٍجًمعيكٍا أىٍمرى اىٍذًيًًرم ًبآًىاًت الٌلًو فىعىلىى الٌلًو اىكى لىًٍييـ ماقىاًم  كى عى
كفً ريـا الى ًىيي  كٍا ًللى ا كىالى اينًظري ـٍ ييما ن ريـا اٍلضي لىًٍيي ـٍ عى  { .ُٕ( }ًكنس : ٍف أىٍمرييي

                                                                                                                

لػو الابصػػرة فػ  النحػػك ، أحسػف فًػػو الاعلًػؿ علػػى لػكؿ البصػػًرًف ، كلػـ اػػذير ياػب الاػػراجـ 
 . ْٔ/ِ، كب ً  الكعاة  َُُااًرخ كفااو . ًنظر : البل   ص 

ا ُْٗ/ِ(  رح الاسيًؿ البف مالؾ ُ)  . ُّٖ/ُ، كعمدة الحافظ كعدة الالفظ لو أًضن

 .  ّٕٕٓ  رح الحدًث رلـ ، ُّٕ/ٕالبحارم  ( ًنظر : فا  البارم  رح صحً ِ)

 ىذا الحدًث ف  الصحًحًف ، كال ف  ياب السنف السا  .  ( لـ أجد نٌص ّ)

 . ُّٖ/ ُ، كعمدة الحافظ  ََِ/ِالؾ  رح الاسيًؿ البف م (ْ)
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ا  السػػػػبع  كالع ػػػرة )فػػػػ جمعكا( بقطػػػػ  اليمػػػزة كيسػػػػر المػػػػًـ ، رٌ لػػػرأ القيػػػػ
ا  الع ػرة رٌ كيذلؾ ف  لرا ة ركًس ف  لكلػو الرػان  ، كلػرأ ًعقػكب كىػك مػف القيػ

 . (ُ)النصب ) رياويـ( بالرف  ، كلرأ البالكف ب
نامػا ال ػريا   لاؿ الارا  : ))كلػد لرأىػا الحسػف )ك ػرياويـ( بػالرف  ، كا 

أنػاـ ك ػرياويـ ، كلسػت أ ػايًو ت و أراد : أجًمعػكا أمػريـ ا لليايـ ، ي ٌنػىا ىن
لحالفػػػػػػػو للياػػػػػػػاب ، كلفا المعنػػػػػػػى فًػػػػػػػو ضػػػػػػػعؼ ت لفا اآلليػػػػػػػ  ال اعمػػػػػػػؿ كال 

 . (ِ)ايجم ((
ػا ))أبػك عبػد الػرحمف  كلرا ة الرف  الا  ى  لرا ة ًعقكب ، لرأىػا أًضن

ت عف أب  ... ، كالحسف ، كابف أب  لسحاؽ ، كعًسى الرقا  ، كسالـ  كرًك
 (ّ) عمرك((

كلاؿ بعضػيـ )ك ػرياويـ( بػالرف  كالنصػب أحسػف كلاؿ الحاش : ))
أناػو حسػف فػ   مرفػكع علػى المضػمر المرفػكع ، لالٌ ت لناؾ ال اجػرم الظػاىر ال

كا أىحًػذىا ييناػا ايرىابنػا م بًنيما ، يمػا لػاؿ اعػالى : )ىذا للاصؿ الذ لىػاؿى الاػًذًفى يىاىػري كى
ػػػػػكفى  نىػػػػا أىًحناػػػػػا لىميٍحرىجي { فحسػػػػػف ت لناػػػػػو فصػػػػؿ بًنيمػػػػػا بقكلػػػػػو ٕٔ( }النمػػػػؿ :كىلبىاوي

 (ْ))ارابنا(
نىػاأف عطؼ  لالٌ  جػاز فػ  ىػذه اآلًػ  ، لجػكاز  ( علػى اسػـ )يػاف()لبىاوي

ال ًجػػكز لاسػػاد  )فىػػ ىٍجًمعيكٍا( رياويـ( علػػى كاكمعنػػى العطػػؼ ، أمػػا عطػػؼ ) ػػ
 معنى العطؼ . 

                                                 

ػػػؿ ص ُ) ، كالمًسػػػػر فػػػ  القػػػػرا ات الربػػػ  ع ػػػػرة  ُِٕ( ًنظػػػر : الاسػػػيًؿ لقػػػػرا ات الانًز
 .   ُِٕص

  ُّٖ/ُ( معان  القرلف ِ)

 ّْْ/ُ( المحاسب البف جن  ّ)

 .  ُِٖ( معان  القرلف ص ْ)
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كف  الي ػاؼ كيًػره : لػرأ الحسػف البصػرم ، كأبػك عبػد الػرحمف كابػف 
عقػػكب ، كأبػػك عمػػرك ) ػػرياويـ(  أبػػ  لسػػحاؽ كعًسػػى بػػف عمػػر ، كسػػالـ ، ًك
بالرف  ، ك )أجمعكا( بيمزة القط  كيسر المًـ ، ككجيت لرا ة الرفػ  علػى أف 

ويـ( معطػػػػػكؼ علػػػػػى الضػػػػػمًر المرفػػػػػكع الماصػػػػػؿ ، كىػػػػػك الػػػػػكاك مػػػػػف ) ػػػػػريا
، كجػػاز العطػػؼ علًػػو مػػف يًػػر ا يًػػد   جمعكا( الكالػػ  فػػ  محػػؿ رفػػ  فػػاعالن )فػػ

 . (ُ) لقًاـ الااصؿ )أمريـ( مقامو ، كلطكؿ اليالـ 
ى أفا الماعػػكؿ معػػو ال ًيػػكف لجمػػاع النحػػاة كالمعػػربًف كالماسػػًرف علػػ

 حذًف : منصكبنا ، أسقطيـ ف  م  لالٌ 
الم حذ الكؿ : اكجًييـ لرا ة الرف  ىنا علػى العطػؼ علػى الضػمًر 

 المرفكع ، ف  حًف أفا ىذا العطؼ ال ًص  لرالر  أمكر : 
الكؿ : أناػػػو حػػػالؼ المػػػراد ت لفا المػػػراد المعًػػػ  ال العطػػػؼ ، كليػػػذا 

م : نجػػد أفا ىنػػاؾ مػػف أكاؿ اآلًػػ  كعباػػر عنيػػا بمعنػػى المعًػػ  ، فقػػد لػػاؿ الطبػػر 
))لرأ الحسف البصرم بالرف  ، على معنػى : كأجمعػكا أمػريـ ، كلًجمػ  أمػرىـ 

ا معيـ  رياويـ((   .  (ِ)أًضن
كالرػػػان  : أفا المقصػػػكد بػػػػ ) ػػػرياويـ( الصػػػناـ ، الاػػػ  يػػػاف العػػػرب 

يػا محاطبايا على أنٌ  فال ًص ٌ  (ّ)ًاحذكنيا للي  ، ًاقربكف للًيا مف دكف اهلل 
قكلو : ))كالصػناـ ال اصػن  نباو علًو الارا  كالنحاس باصن   ًحنا ، كىذا ما 

 .(  ْ)((  ًحنا
                                                 

،  ِِّ/ٓط ، كالبحػػػر المحػػػػً ُِّ/ّ، كالمحػػػرر الػػػكجًز  ّْٔ/ِ( ًنظػػػر : الي ػػػاؼ ُ)
 .   ِّْ/ٔكالدر المصكف 

نظر : الدر المصكف  ُْٔ/ُُ( جام  البًاف ِ)  .   ِّْ/ٔ، ًك

 .   ُْٔ/ُُ( ًنظر : جام  البًاف  ّ)

 .   َِْ( لعراب القرلف ص ْ)



- 181 - 

 

كالرالث : أفا )ف جمعكا( فعؿ أمر ، كالمر فًو مكٌجو للى العػرب مػف 
الم ػػريًف ، فيػػـ المحػػاطبكف بيػػذا الطلػػب ، كلػػًس ال ػػريا  ، ىػػذا مػػف جيػػ  

ا ، أك ضػػمًرنا مضػػمرن كمػػف جيػػ  أحػػرل ، فػػنف فعػػؿ المػػر ال ًيػػكف فاعلػػو لالن 
، كال ًص  أف ًيكف اسمنا ظاىرنا ، ك) رياويـ( اسـ ظػاىر ،  ضمًرنا ماصالن 
لفا العطػػؼ ًعنػػ  الا ػػًرؾ فػػػ   طاػػو علػػى فاعػػػؿ )فػػ جمعكا(فيًػػؼ ًصػػ  ع

 الحيـ ، ككجكب صح  ايرار الاعؿ ، كىنا ال ًص  ايراره . 
 ر، عنػدما عًنػكا جعػؿ )بنػ ( ماعػكالن كىذا ما صرح بو النحاة ، يما م

 و ، كمنعكا رفعو على العطؼ ف  لكؿ ال اعر: مع
 فيكنكا أناـ كبن  أبًيـ      مياف الييلًاًف مف الطحاؿ     

فػػالمراد مػػػف الًػػ  ىنػػػا ، يمػػا لػػػاؿ النحػػػاة فػػ  البًػػػت ىنػػاؾ ، معنػػػى المعًػػػ  ، 
نمػا  كلًس العطؼ ت كذلؾ لف ال ريا  لًسكا م مكًرف ب ف ًجمعػكا أمػرىـ ، كا 

، كىػػػـ الم ػػػريكف مػػػف العػػػرب ، فػػػنف عطػػػؼ لػػػـز أف  المػػػ مكركف المحػػػاطبكف
 . (ُ)ًيكف ال ريا  م مكًرف كىـ لًسكا بم مكًرف 

كالم حػػذ الرػػان  : أدىػػى كأمػػر ، لٌنػػو أ ػػد كأنيػػى مػػف الم حػػذ الكؿ ،   
  (ِ) كىك اعبًرىـ عف لرا ة الرف  ب نايا كجو ضعًؼ ، كمسابعد

ىػك ماعػكؿ معػو  ، ف كلك أدريكا الحقًقػ  ، كىػ  أفا ) ػرياويـ( بػالر  
مرفكع ، كلًس معطكفنا ، لما سقطكا ف  ىذا الم حذ اليبًػر ت لفا لػرا ة الرفػ  

عند جميكر القرا  مف القرا ات الماػكاارة ، كالقػرا ة  مف القرا ات الع ر ، اعدش 
ػؿ علػى للػب محمػد ، صػلى اهلل علًػو كسػلـ ،  الماكاارة اعد لرلننا نزؿ بيػا جبًر

 بعد القرلف .الرا ة ماكاارة ، فقد ضعاؼ كاس فمف ضعاؼ كاسابعد

                                                 

،   ُٗٓ، ك ػػػػرح الاسػػػػيًؿ للمػػػػرادم ص  ََِ/ِ( ًنظػػػػر :  ػػػػرح الاسػػػػيًؿ البػػػػف مالػػػػؾُ)
 .   ِِٓ-َِٓ/ِ  ،ك رح الاصًر ّٔٔ،  ّْٔكمجًب الندا ص 

عراب القرلف ص ُّٖ/ُ( ًنظر : معان  القرلف ِ)  .  َِْ، كا 
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ػػػػا فػػػػ  لكلػػػػو اعػػػػالى : ) ـي اٍسػػػػييٍف أىنػػػػتى كيػػػػذلؾ جػػػػا  مرفكعن ليٍلنىػػػػا ًىػػػػا لدى كى
ناػػ ى  ػػؾى اٍلجى ٍكجي ك)أنػػت( ا يًػػد للمسػػاار  { . لػػاؿ الزمح ػػرم : ))ّٓ( }البقػػرة :كىزى

كلػػاؿ ابػػف عطًػػ  : )) ك)أنػػت( ا يًػػد ( ُ) ((فػػ  )اسػػيف( لًصػػ  العطػػؼ علًػػو
 كلػػاؿ أبكحًػػاف : (ِ) ضػػمًر الػػذم فػػ  )اسػػيف( ك )زكجػػؾ( عطػػؼ علًػػو ((لل

))كىػذا أحػػد المكاضػػ  الاػػ  ًسػػايف فًيػػا الضػػمًر كجكبنػػا، ك)زكجػػؾ( معطػػكؼ 
علػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػؾ الضػػػػػػػػػمًر المسػػػػػػػػػايف ، كحسػػػػػػػػػف العطػػػػػػػػػؼ علًػػػػػػػػػو ا يًػػػػػػػػػده بػػػػػػػػػػ 
)أنت(...كاضػػػافرت نصػػػكص النحػػػكًًف كالمعػػػربًف علػػػى مػػػا ذيرنػػػا ، مػػػف أفا 

يػػػكف ذاؾ مػػػف الضػػػمًر المسػػػايف فػػػ  )اسػػػيف( )كزكجػػػؾ( معطػػػكؼ علػػػى  ًك
أف ًيػػكف مػػف عطػػؼ  عػػـ بعػػض النػػاس أناػػو ال ًجػػكز لالٌ عطػػؼ الماػػردات، كز 

الجمػػػػػػػؿ ،الاقػػػػػػػدًر: كلاسػػػػػػػيف زكجػػػػػػػؾ، كحػػػػػػػذؼ )كلاسػػػػػػػيف( لداللػػػػػػػ  )اسػػػػػػػيف( 
 . (ّ)علًو((

كىذا العطؼ ال ًص  ، كىذا ما صرح بو النحاة أناسيـ مف لبؿ فػ  
 و ال اىد الذم اسا يد بو سًبًك

 ...................كنكا أناـ كبن  أبًيـ           في   
ا ف  اآلً  ىنا ، يما امان  عند النحاة ف  البًت ىنػاؾ ،  فًمان  أًضن

لنػؾ لػك عطاػت لػـز أف  ( على الضمًر المسايف فػ  )اسػيف(عطؼ )زكجؾ
ػػػػد أف اػػػػ مر لدـ  نامػػػػا اًر ػػػػد أف ا مرىػػػػا ، كا  ايػػػػكف حػػػػكا  مػػػػ مكرة ، كاآلًػػػػ  ال اًر

 . (ْ)لمحاطب مف دكف حكا  ا
                                                 

 .   ُُّ/ُ( الي اؼ ُ)

 .    ُِٔ/ُ( المحرر الكجًز ِ)

 .    ِِٕػِِٔ/ُ( البحر المحًط ّ)

،   ُٗٓ، ك ػػػػرح الاسػػػػيًؿ للمػػػػرادم ص  ََِ/ِ( ًنظػػػػر :  ػػػػرح الاسػػػػيًؿ البػػػػف مالػػػػؾْ)
 .  ِِٓ-َِٓ/ِصًر  ، ك رح الا ّٔٔ،  ّْٔكمجًب الندا ص 
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ػػػا فػػػ  لكلػػػو ) ـي اٍسػػػييٍف أىنػػػتى كىػػػذا مػػػا ذيػػػره الماسػػػركف أًضن ليٍلنىػػػا ًىػػػا لدى كى
نا ى  ٍكجيؾى اٍلجى { ))أفا مف حؽ المعطػكؼ حلكلػو محػؿ المعطػكؼ ّٓ} البقرة :(كىزى

علًو ، كال ًصػ  ىنػا حلػكؿ )زكجػؾ( محػؿ الضػمًر ت لفا فاعػؿ فعػؿ المػر 
ضمًرنا مساارنا((  : لـ ، كاسيف ، ال ًيكف لالٌ نحك الكاحد المذير ، 

(ُ)  . 
كالحقًق  أف )زكجؾ( ماعكؿ معو مرفكع ، كلد ذىب النحاة ، كاػبعيـ 

لكه  ًيكف لالٌ  الماسركف للى أفا الماعكؿ معو ال ا أكا منصكبنا ، فلما كل  مرفكعن
ايلايا ، على أناو معطكؼ ، كلاسكًغ عطاو الاجوكا للى ىذه الا كًالت البًِّف 

ؿ .   كلالكا بما ال ًص  معنى ، كمف البدًي  أف ًحالاكا ف  الاقدًر كالا ًك
كمف المآحذ ف  ىذه القضً  أنيـ أعربكا )زكجؾ( بمػا حػالؼ المعنػى 
ػػو  المػػراد ت لفا المػػراد محاطبػػ  لدـ كحػػده ، كأفا المػػر بالسػػيف فػػ  الجنػػ  مكجا

معػو ، ىػك المكافػؽ لااسػًر اآلًػ  ،   للًيما ، فنعراب )زكجؾ( ماعكالن للًو ، ال
ا  ػعر ذيرىا ، أفا لدـ علًو السالـ ، لٌمػ فقد ذيرت ياب الااسًر ، يالا  مرٌ 

بالكح ػػػػ  ، كىػػػػك ًم ػػػػ  كحػػػػده فػػػػ  الجنػػػػ  ، حلػػػػؽ اهلل لػػػػو زكجاػػػػو حػػػػكا  مػػػػف 
 . (ِ)ضلعو ، لًسيف للًيا لدـ ًك نس بيا 

 يػػػا ، أم :بػػػالعًش مع كاساحناسػػػو بحػػػكا  ، ال ًاحقػػػؽ لالٌ فسػػػيفي لدـ 
بمعنػػػى العطػػػؼ ال ًاعػػػًف العػػػًش  ولناػػػ بػػػ ف ايػػػكف كاك )كزرجػػػؾ( كاك معًػػػ  ت

كالسيف معنا ف  الجنػ  ت بػؿ بػو ًيػكف كلػكع المػر منػو ، سػبحانو ، علػى يػؿ 
كاحد منيما علػى حػدة ، أم : معنػى العطػؼ ًاسػ  المجػاؿ للػى احامػاؿ أمػر 

ف ، كأمػػره سػػبحانو ، ف كميػػاف معػػًٌ اهلل آلدـ بالسػػيف فػػ  الجنػػ  فػػ  زمػػاف معػػًٌ 
لحكا  بالسيف ف  الجن  ف  زماف لحر كمياف أحػر ، كلػًس ىػذا المػراد ، بػؿ 

                                                 

 .    ِٕٗ/ُ( الدر المصكف ُ)

 .    ِّٔ/ُ( ًنظر : جام  البًاف ِ)
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المػػراد اعًػػًف اعلػػؽ أمػػره ليمػػا بضػػرب مػػف المقارنػػ  كالمالبسػػ  ، كىػػذا ًكجػػب 
  جعؿ كاك )كزكجؾ( كاك معً  ال كاك عطؼ .

ـا نىقيػػكؿي  ًمًعنػػا ريػػ ـٍ جى ًىػػٍكـى نىٍح يػػريىي ًللاػػًذًفى أىٍ ػػرىييكٍا  كيػػذلؾ لكلػػو اعػػالى : )كى
يى  ـٍ أىنايـٍ كى يرى (}ًكنس : مىيىانىيي ـٍ  {ِٖآوييي
)كى يػػرىيىآويييـٍ  ال ًصػػ ٌ  معػػو لناػػو  ماعػػكالن ( عنػػد النحػػاة كالماسػػًرف جعػػؿ ى

لػػذلؾ كجػػب عنػػدىـ أف ًيػػكف معطكفنػػا ، كالعطػػؼ ىنػػا باطػػؿ كفاسػػد ؛  مرفػػكع
 بالدل  اآلاً  :

كاك ( )كى يػرىيىآويييـٍ علػى أفا كاك ى  معنى اآلً  كااسًرىا ًكجػب القطػ -ُ
لفا اآلًػػ  ااضػػمف حػػكارنا بػػًف الم ػػريًف ك ػػرياحيـ ،  معًػػ  ، ال كاك عطػػؼ ت

كالحكار بًنيـ ًقاض  جمعيـ ف  مياف كاحد كزماف كاحد ، كالاعبًر عف ىذا 
المقػػػػػػػػاـ ًيػػػػػػػػكف بمعنػػػػػػػػى المعًػػػػػػػػ  ، ال بػػػػػػػػالعطؼ ، كلػػػػػػػػد لػػػػػػػػاؿ الطبػػػػػػػػرم فػػػػػػػػ  

: كًكـ نجم  الحلؽ لمكلػؼ الحسػاب جمًعنػا ، رػـ  ااسًرىا:))ًقكؿ اعالى ذيره
نقػػػكؿ حًنحػػػذ للػػػذًف أ ػػػريكا بػػػاهلل اآلليػػػ  النػػػداد : ميػػػانيـ ، أم : اميرػػػكا فػػػ  

ا  ، فبيػذا فالحطاب لذف مكجو للػى الم ػريًف مػف دكف ال ػري (ُ) مكضعيـ((
 لفا العطؼ ًقاض  الا ًرؾ ف  الحيـ . الااسًر ًمان  العطؼ ت

ػػػػانىييـٍ )-ِ اسػػػػـ فعػػػػؿ أمػػػػر بمعنػػػػى : اناظػػػػركا ، أك ، الزمػػػػكا ، أك ( مىيى
اميرػػػػكا ، أك ارباػػػػكا ، كفاعلػػػػو ضػػػػمًر مسػػػػاار كاجػػػػب االسػػػػااار ، ًعػػػػكد علػػػػى 

كىذه ى  لكاعد اسـ الاعؿ الا  ًجم  علًيػا النحػاة كالماسػركف  (ِ)الم ريًف 

                                                 

 .  ُِٗ/ُُ( جام  البًاف ُ)

عرابػو للزجػاج  ُِٕ( ًنظر : معان  القرلف لوحاش ص ِ) ، ،  ُْ/ّ، كمعػان  القػرلف كا 
جًز ، كالمحرر الك  ِّّ/ِ، كالي اؼ  ْٔٓ/ِكالكسًط ف  ااسًر القرلف المجًد للكاحدم 

ػػب لعػػراب القػػرلف ، لونبػػارم  ُُٕ/ّلبػػف عطًػػ   ، كالابًػػاف فػػ   ُُْ/ُ،كالبًػػاف فػػ  يًر
 .  ُُٔ/ٔ، كركح المعان  لآللكس   َُ/ِلعراب القرلف للعيبرم 
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ـٍ ، ك))أنػاـ اكيًػد للمضػمر فػ  ) ـٍ ( مىيىػانىيي د معطػكؼ علًػو ، لكجػػك ( )كى يػرىيىآوييي
ناػػػ ى الاكيًػػػد ، يقكلػػػو اعػػػالى :  ػػػؾى اٍلجى ٍكجي ـي اٍسػػػييٍف أىنػػػتى كىزى ليٍلنىػػػا ًىػػػا لدى (}البقرة : )كى

كالعطػػػؼ ًكجػػػب جػػػكاز أف ًحػػػؿ المعطػػػكؼ محػػػؿ المعطػػػكؼ علًػػػو ت  (ُ){ّٓ
لناػػو بمرابػػ  ايػػرار اسػػـ الاعػػؿ ، بعػػد ذيػػر مػػا ًكجبػػو العطػػؼ ، أسػػ ؿ أسػػاطًف 

ف  ىذه اآلً   مف كجكه الاقدًر ، ًص ٌ كجو  النحك مف ألايـ للى ًاحيـ ، ب مٌ 
المعطػػكؼ ، كىػػك اسػػـ ظػػاىر ، كاجػػب اإلظيػػار ، محػػؿ المعطػػكؼ  أف ًحػػؿٌ 

 علًو ، كىك ضمًر مساار كاجب االسااار ؟!.
المقصػػػػكد بال ػػػػريا  ، يمػػػػا جػػػػا  فػػػػ  ياػػػػب الااسػػػػًر ، الصػػػػناـ -ّ
لػػػاؿ ابػػػػف عطًػػػ  : ))ًيػػػػومىركف باإللامػػػ  فػػػ  مكلػػػػؼ الحػػػزم مػػػػ   (ِ)كالكرػػػاف 

كظػػػػػاىر ىػػػػػذه اآلًػػػػػ  أفا محػػػػػاكرايـ ، ىػػػػػ  مػػػػػ  الصػػػػػناـ دكف  ...صػػػػػناميـ أ
كدكف فرعكف  ، كمف عيًبد مف الجفِّ ، بدلًؿ  ...المالحي  ، كعًسى ابف مًرـ 

ـٍ لى ىاًفًلًف(}ًكنس :لكليـ :  ٍف ًعبىادىًايي { كىػوال  لػـ ً الػكا لػط عػف ِٗ)لف ييناا عى
الحطاب مكجػو للػى الم ػريًف ،  كالعطؼ ًقاض  أفا  (ّ) عبادة مف عبدكىـ((

لػػى ال ػػريا  مػػػف الصػػناـ كالكرػػػاف ، كليػػذا لػػػاؿ ابػػف عا ػػػكر المػػايلـ عػػػف  كا 
لسػػانو كلسػػاف النحػػاة  : ))كبيػػذا العطػػؼ صػػار ال ػػريا  مػػ مكًرف باللبػػث فػػ  

 (ْ) المياف ، كال ريا  الصناـ((
ػػػػكيًػػػػؼ ًصػػػػ  أف ًي  و المػػػػر للػػػػى أحجػػػػار ال اعقػػػػؿ ؟! فػػػػالكاك لذف كجا

 ت لًيكف المر مكجينا للى الم ريًف مف دكف ال ريا  . للمعً 
                                                 

 .   ُُْ/ُ( ًنظر : البًاف ف  يًرب لعراب القرلف  ُ)

يبًػػػػػػر ، كالااسػػػػػًر ال ْٔٓ/ِ، كالكسػػػػػػًط للكاحػػػػػدم  ُِٗ/ُُ( ًنظػػػػػر : جػػػػػام  البًػػػػػاف ِ)
 .  ُّٕ/َُ، كاللباب ِْٓ/ٔ

 .  ُُٕ/ّ( المحرر الكجًز ّ)

ر ْ)  . ٖٔ-ٕٔ/ُُ( الاحًرر كالانًك
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ـٍ اقػػػػداـ أفا -ْ ػػػػانىيي ( اسػػػػـ فعػػػػؿ أمػػػػر ))كالعػػػػرب ااكعػػػػد ، فاقػػػػكؿ : )مىيى
ك))محاصػػػػػػػ   (ُ) ميانػػػػػػػؾ ، كاناظػػػػػػػر ، فيػػػػػػػ  يلمػػػػػػػ  جػػػػػػػرت علػػػػػػػى الكعًػػػػػػػد((

كمعنى العطؼ ًلـز أف ًيكف ىػذا الايدًػد مكجينػا للػى الم ػريًف  (ِ)بالايدًد((
لػػػػػى ال ػػػػػري ػػػػػا مػػػػػف الدلػػػػػ  علػػػػػى أفا كاك ، كا  ا  علػػػػػى حػػػػػد سػػػػػكا  ، كىػػػػػذ أًضن

ـٍ  للمعً  ال للعطؼ ت لفا ال ريا  ، أصنامنا يانكا ، أـ المالحي  ، ( )كى يرىيىآوييي
أـ عًسػػى علًػػو السػػالـ ، ال ذنػػب ليػػـ ، فػػ  عبػػادة مػػف عبػػدكىـ ، كليػػذا جػػا  

ايدًػد ال ً ػمؿ ف  الااسًر أفا عدال  اهلل ، سبحانو ، اقاض  أف ًيكف ىػذا ال
ػؼ ال ريا   ت لناو ال ذنب للمعبػكد ، كمػف ال ذنػب لػو ، ال ًكٌجػ و للًػو الاحًك

  (ّ)كالايدًد ، كالكعًد 
( بالنصػػػػب ، يمػػػػا جػػػػا  ىػػػػذا فػػػػ  ياػػػػب -ٓ ـٍ لػػػػرأت فرلػػػػ  )كى يػػػػرىيا ىيي

كىػذه القػرا ة اعػزز الدلػ  السػابق  ،  (ْ)الااسًر ، على أفا الكاك بمعنػى )مػ ( 
بنا أ ( بالنصب على معنى المعً  ت لناو ىك يذلؾ فلًس يًر ـٍ ف ًيقرأ )كى يرىيا ىيي

ااصػًلو ، مجػ   الماعػكؿ  بيذا المعنػى فػ  حػاؿ رفعػو ، كلػد ربػت ، يمػا مػرٌ 
 اح ياابو .معو ف  الل   مرفكعنا ، صراح بذلؾ سًبكًو ، ك رٌ 
ـٍ فما اقدـ أمكر أساسً  ، ادؿ على أفا  ـ ماعكؿ معػو بػري ()كى يرىيىآوييي

رفعػػو ، كسػػدكد عالًػػ  ، ال ًسػػاطً  النحػػاة كالماسػػركف أف ًعبركىػػا ت إلربػػات 
ػػػػانىييـٍ  عطاػػػػو علػػػػى الضػػػػمًر المسػػػػاار فػػػػ  لذا اسػػػػاطاعكا أف ًكلجػػػػكا  ( لالٌ )مىيى

ِـّ الًحًاط . الجمؿى   ف  سى
                                                 

عرابو ُ)  . ُْ/ّ( معان  القرلف كا 

 . ِْْ/ٔ( الااسًر اليبًر ِ)

 .  ُّٕ/َُ، كاللباب  ِْٓ-ِْْ/ٔ( ًنظر : الااسًر اليبًر ّ)

ػػػػػؿ للبًضػػػػػاكم  ِّّ/ِ( ًنظػػػػػر : الي ػػػػػاؼ ْ) ، كالػػػػػدر المصػػػػػكف  ُُُ/ّ، كأنػػػػػكار الانًز
 . ْٔٓ/ِ، كفا  القدًر  ُٖٗ/ٔ
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المطمةةب الثةةاني : رفةةع المفعةةول معةةه بةةين العطةةا المفلةةي والعطةةا 
)معناىػػا : ل ػػراؾ الرػػان  فًمػػا دحػػؿ فًػػو فػػت كاك العطػػؼ بػػ فا )عيرا  المعنةةو  :
ػػػا العطػػػؼ اللاظػػػ  فػػػال عاللػػػ  لػػػو   (ُ)الكؿ ((  فيػػػذا ىػػػك معنػػػى العطػػػؼ ، أما

بػػػالمعنى كلػػػد اقػػػدـ لػػػكؿ سػػػًبكًو عػػػف الماعػػػكؿ معػػػو المرفػػػكع ، كالمرلػػػ  الاػػػ  
ف اناػػو سػػكاغ رفػػ  الماعػػكؿ معػػو عطاػػو  اسا ػػيد بيػػا فػػ  ىػػذا المكضػػكع ، كابػػًٌ 

حيا ح بيػذه الحقًقػ  ككٌضػ، لاسػاد عطاػو معنػى ، كلػد صػرٌ  على ما لبلو لاظنػا
 راح ياابو ، يالسًراف  ، كالعلـ ال نامرم ، كيػذلؾ صػرح بيػا ابػف مالػؾ ، 

ف  مكاض  ال ًصل  فًيا  العرب اساعملت الكاك بمعنى )م ( بقكلو : ))فنفا 
العطؼ ، كف  مكاض  ًصػل  فًيػا العطػؼ ، كالمكاضػ  الاػ  ال ًصػل  فًيػا 

طػػؼ علػػى ضػػربًف : أحػػدىما اػػرؾ فًيػػا العطػػؼ لاظنػػا كمعنػػى ، كالرػػان  : الع
اسػػاعمؿ فًيػػا العطػػؼ لمجػػرد اللاػػظ ، ياسػػاعماؿ النعػػت علػػى الجػػكار ، فمػػف 

:  كمػػف الرػان  لػػكليـ كالح ػػب ى ، كمازلػتي أسػػًر كالنًػؿى ... الكؿ اسػاكل المػا ي 
ره ، دبِّ أم : أنػػػت أعلػػػـ مػػػ  مالػػػؾ ، يًػػػؼ اػػػ أنػػػت أعلػػػـ كماليػػػؾ )برفػػػ  مالػػػؾ(

 (()أعلـ(الماؿ ال ًيحبر عنو ، بػ لفا  ...كمالؾ معطكؼ ف  اللاظ 
(ِ) . 

كلاؿ أبك حًاف الندلس  : ))كذىب ابف حركؼ كابعو ابف مالؾ للػى 
أفا العرب اساعملو ف  مكاض  ال ًصل  فًيا العطؼ ، كذلؾ على ضػربًف : 

ل المػا ي كالح ػب ى ، أحدىما : ارؾ فًو العطػؼ لاظنػا كمعنػىن :  يقػكليـ : اسػاك 
كالرػػػػان  : اسػػػػاعمؿ فًػػػػو العطػػػػؼ لمجػػػػرد اللاػػػػظ ،  ...كمػػػػا زلػػػػتي اسػػػػًري كالنًػػػػؿى 

ـي كماليػػؾ ، أم : أنػػتى  ياسػػاعماؿ النعػػت علػػى الجػػكار، كمنػػو لػػكليـ : أنػػتن أعلػػ
ـي مػػ  مالػػؾ يًػػؼ اػػدبِّ  كمسػػاحؿ ىػػذا البػػاب أربعػػ  ألسػػاـ : الكؿ : مػػا  ... رهأعلػػ

                                                 

نظػػػػػر : رصػػػػػؼ المبػػػػػان  للمػػػػػالق  ص ٕٓ/ُ( المقاضػػػػػب ُ) ، كالجنػػػػػى الػػػػػدان   ّْٕ، ًك
 .   ُٖٓص

نظر :  رح الاسيًؿ للمرادم ص ُُٗ،  َُٗ/ِؿ (  رح الاسيًِ)  .   ُٓٓ. ًك
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و لاظنػا علػى جب ف  الماعػكؿ معػو الرفػ  لعطاػًجب فًو العطؼ )ًعن  : ما ً
نحك:  يؿش رجؿ كضًعايو ، كأنتى  ...كال ًجكز النصب  معطكؼ علًو مرفكع(

نحك :  ...كالقسـ الران  : ما ًجب فًو )ف  الماعكؿ معو( النصب  ...كرأًيؾ 
كالقسػػػـ الرالػػػث : مػػػا ًػػػرج  فًػػػو العطػػػؼ ) ًعنػػػ  : مػػػا  ...مػػػا صػػػنعتى كأبػػػاؾ 

يًؼ ايػكف :  ... عكؿ معو الرف  لعطاو لاظنا على مرفكع( نحكًرج  ف  الما
نحك لكلؾ : ال  ...كالقسـ الراب  : ما ًرج  فًو النصب  ... مف رًرد كلصع ه 

ا اػػػذ بالسػػػمؾ كاللػػػبفى ، كال ًعجبػػػؾ اليػػػؿي كال ػػػب ى ، أم : مػػػ  اللػػػبف  ، كمػػػ  
   (ُ) ال ب ((

سػ ل  ، حػًف ذيػرا فقد أكض  ابف مالػؾ  كأبػك حًػاف الندلسػ  ىػذه الم
ػػرا  أفا حػػاؿ الماعػػكؿ معػػو فػػ  حػػاؿ رفعػػو ، ا ػػبو حػػاؿ النعػػت المرفػػكع الػػذم جي

حػػري ضػػب  حػػربو ت لذ لػػـ ًعػػرب علػػى الجػػكار ، فػػ  نحػػك  لػػكؿ العػػرب : ىػػذا جي
( نعانػػػا لػػػػ)ضب   ه ت لفا ىػػػذا الجػػػرا يػػػاف لاظًنػػػا ، بػػػؿ أيعػػػرب نعانػػػا ( لجػػػرٌ )حػػػربو

ػا ، فنناػو لػ)جحر( اسانادنا للى المعنى ، ك  يذلؾ الماعكؿ معو عند مجًحو مرفكعن
لاظً ػػػا ، بػػػؿ ًجػػػب لعرابػػػو  ال ًصػػػ  لعرابػػػو معطكفنػػػا ت لفا ىػػػذا العطػػػؼ يػػػاف

ا . ماعكالن   معو اسانادنا للى المعنى أًضن
مػف أف ًصػححكا مػذىب سػًبكًو ، كًعػدِّلكه ، بنل ػا  فيػرة  كالنحاة بدالن 

ػػػا ، يمػػػا ًارضػػػو العطػػػؼ اللاظػػػ  ، كاالعاػػػراؼ بمجػػػ   الماعػػػكؿ  معػػػو مرفكعن
قاضػػًو الحيػػـ السػػدًد ، فيػػـ بػػدال مػػف ذلػػؾ ، راحػػك ًعػػززكف ىػػذا  المعنػػى ، ًك

فػكا المايكـ الحاطئ  كً ًعكنو ، كًعملكف بو ، أك نقكؿ باعبًر لحر، لنايـ حرٌ 

                                                 

 . ِٖٗ-ِٖٔ/ِ( ارا اؼ الضرب ُ)
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لكا بًف المنصكب كالمرفكع علػى أسػاس أٌف ىذه الحقًق  ، أك جيلكىا عندما فرٌ 
 (ُ)ران  معطكؼ الكؿ ماعكؿ معو ، كال

لػاؿ السػًكط  : ))كلػاؿ البىػذم : الاػرؽ بػًف كاك الماعػكؿ معػػو ككاك  
ػػا لآلحػػر ، كال  ك ،  لػػًس أحػػدىما مالبسن ػػد كعمػػره العطػػؼ أناػػؾ لذا للػػتى : لػػاـ ًز
فرؽ بًنيما  ف  كلكع الاعؿ مف يؿ منيما على حدة ، فنذا للتن : ما صػنعتى 

: ما صنعتى م  أبًؾ ؟ كأًػف بل ػتى فػ   كأباؾ ؟ كما أنتى كالاحري ؟ فننما اًرد
 (ِ) فعلؾ بو ؟ كما أنتى م  الاحر ف  افاحارؾ كاحققؾ بو((

كلػػد سػػبؽ يًػػر مػػرة أفا الماعػػكؿ معػػو فػػ  المرػػاؿ : مػػا أنػػت كالاحػػري ، 
و بالمرػاؿ :  ىك مما جاز فًػو الكجيػاف ، كالرفػ  أيرػر كأجػكد ، كلػد لرنػو سػًبًك

عً  ( المرفػكع بعػدىا يًؼ أنت كلصع ه مف رًرد ، فقد جي لىٍت كاك )مػا أنػتى كالاحػري
االسػػـ ، يكاك)مػػا صػػنعت كأبػػاؾ( المنصػػكب بعػػدىا االسػػـ علػػى المعًػػ  باااػػاؽ 

 االنحاة .
كىذا ًعن  أفا سًبكًو حػًف ذيػر جػكاز النصػب كالرفػ  لػـ ًعػًف بػالرف  
العطػػػؼ حقًقػػػ  ، أم : العطػػػؼ المعنػػػكم ، بػػػؿ العطػػػؼ اللاظػػػ  ، كلػػػـ ًيػػػدحؿ 

م ضػػمف الكجػػو الاػػ  أ ػػار للًيػػا ، بػػؿ جعليػػا جمًعنػػا ضػػمف العطػػؼ المعنػػك 

                                                 

، كي ػػػؼ الم ػػػيؿ فػػػ   ٕٔ-ِٕمح ػػػرم ص ( ًنظػػػر : الماصػػػؿ فػػػ  علػػػـ العربًػػػ  للز ُ)
، ك رح  ِِٔ-ِِٓ، كالمقرِّب البف عصاكر ص  َُِ-ُُٕالنحك للحًدرة الًمن  ص 

، كىمػػػ   ّٗٓ-َٗٓ/ُ، ك ػػػرح ابػػػف عقًػػػؿ  ِِْ-ُِٗ ػػػذكر الػػػذىب البػػػف ى ػػػاـ ص 
 . ِْٕ-ِِْ/ِاليكام  

أ ػػيرىـ  . كعػػرؼ السػػًكط  البىػػذم ، بقكلػػو : )) جماعػػ  ُٕٖ/ِ( ال ػػباه كالنظػػاحر : ِ)
مػػف الماقػػدمًف : أبػػك الحسػػف علػػ  بػػف محمػػد بػػف علػػ  الياػػام  ،  ػػًخ أبػػ  حًػػاف ، كمػػف 
الما حًرف : رجػؿ لبػؿ عصػرنا بًسػًر ، أدريػو أصػحابنا ، كلػو حػدكد فػ  النحػك ، كال أعلػـ 

. كعػػػرؼ الماقػػػدـ ب ناػػػو المعػػػركؼ بػػػابف الضػػػاح   َّٖ/ِ ػػػًحنا مػػػف ارجماػػػو(( ب ًػػػ  الكعػػػاة 
 . َُٕ/ِ،  المصدر ناسو ىػ َٖٔالماكفى سن  
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معنػػى كاحػػد ، ىػػك معنػػى المعًػػ  ، أم : أناػػو جعػػؿ الماعػػكؿ معػػو علػػى أربعػػ  
ألسػػاـ ، ماعػػكؿ معػػو كاجػػب النصػػب ، كماعػػكؿ معػػو كاجػػب الرفػػ  ، كماعػػكؿ 
معو جاز فًو الكجياف كالنصب أيرر كأجكد ، كماعكؿ معو جاز فًػو الكجيػاف 

 ر كأجكد  .كالرف  أير
فػػػػكا ىػػػػذه  الحقًقػػػػ  أك لبػػػػؿ للًػػػػؿ أفا يرًػػػػرنا مػػػػف النحػػػػاة حرٌ  كلػػػد ذيػػػػرتي 

جيلكىا ، كلد ابًف ل  ذلػؾ مػف حػالؿ مػا لالػو ابػف عصػاكر كيًػره ، فقػد لػاؿ 
ػػدنا ؟ مػػا نصػػو : ))كالعطػػؼ لبػػً   ز ىنػػا لذا ال ًجػػك  ... كيػػذلؾ يًػػؼ أنػػتى كًز

ػده ت ليػاف الاقػدًر : ي النصب ت لناؾ لك للػتى : أردتى معنى الجم  لالٌ  ًػؼ كًز
ػػػده ؟ فًيػػػكف سػػػواالن  كاحػػػد منيمػػػا علػػػى االناػػػراد فًا ًػػػر  عػػػف يػػػؿِّ  ينػػػتن كيًػػػؼ ًز

ىػذا لكلػو ، كي ناػو لػـ ًطلػػ  علػى يػالـ سػًبكًو الػذم اقػداـ ذيػػره ،  (ُ) المعنػى((
كىػػك لكلػػػو : ))مػػػا أنػػت كعبػػػدي اهلل ، كيًػػػؼ أنػػػت كعبػػدي اهلل )برفػػػ  عبػػػد اهلل فػػػ  

 (ِ)ما عطاتى بالكاك ، لذا أردتى معنى )م ( علػى يًػؼ((لناؾ لنٌ  ... المرالًف(
ػػػا جعػػػؿ الرفػػػ  أيرػػػر كأجػػػكد ، صػػػراح بػػػذلؾ بقكلػػػو :  بػػػؿ سػػػًبكًو يمػػػا اقػػػداـ أًضن
ػدنا ، كىػك للًػؿ فػ   ))كزعمكا أفا أناسنا ًقكلكف : يًؼ أنت كًزدنا؟ كمػا أنػت كًز

 (ّ) يالـ العرب((
اة كاسا ػػػيادىـ مػػػف يػػػالـ العػػػرب كلػػػد اقػػػدـ مػػػرارنا يػػػالـ سػػػًبكًو كالنحػػػ

جماعيـ على جػكاز رفػ   ...بالمراؿ الم يكر : يًؼ أنتى كلصع  مف رًرد  كا 
جماعيـ على أفا الرفػ  أيرػر كأجػكد ، بػريـ عػدـ صػح   )لصع ( كنصبيا : كا 
حمؿ الرف  على العطؼ الحقًقػ  ت لعػدـ صػح  السػواؿ عػف حػاؿ مػا ال ًعقػؿ 

رف  ما بعد الكاك فػ  ىػذا المرػاؿ ، جػاز مػف ، فنذا جاز ف  اليرر كالرج  ، 
                                                 

 . ِِٖ-ُِٖ/ِ(  رح جمؿ الزجاج  ُ)

 .َّٔ/ُ، كاعلًؽ بدً   َُّ/ُ( المصدر ناسو ، احقًؽ ىركف ِ)

 . ِّٔ/ُ، كاعلًؽ بدً   َّّ/ُ( المصدر ناسو ، احقًؽ ىركف ّ)
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باب أكلى رف  ما بعد الكاك ف  المرػاؿ الػذم اسا ػيد بػو ابػف عصػاكر : يًػؼ 
، على معنى المعً  ، كممػا ال  ػؾ فًػو أفا ابػف عصػاكر منػ  كجػو  أنتى كًزده 

الرف  لجيلو بيذه الحقًق  ، كى  جكاز الرف  على معنػى المعًػ  ، علػى النحػك 
   يالـ العرب ، كيما بًانيا سًبكًو .الذم كرد ف

كاسػػانادنا للػػى ىػػذه الحقًقػػ  الاػػ  أصػػبحت بًنػػ  ال ل ػػياؿ فًيػػا ، فنناػػو 
يًػػػر صػػػحً  مػػػا لالػػػو النحػػػاة مػػػف بعػػػده ، يقػػػكؿ ًػػػس الحمصػػػ  : ))كلكلػػػو ، 
ـٍ أفا معنػػى الرفػػ  كالنصػػب محالػػؼ ت  ك ، لػػاؿ الحاًػػد : اعلىػػ ػػده كعمػػره يػػػ)جا  ًز

ف : جا ا معنا ، كف  الرف  ًحامؿ أٍف ًيكنا جا ا معنا ، لناو م  النصب ًيكنا
أك مناردًف ، كالران  لبؿ الكاك ، أك بالعيس ، فيًؼ ًحيـ برجحاف الرف  م  
ػػػا نصػػػب ال  احػػػاالؼ المعنػػػى، كالػػػذم ًظيػػػر أٍف ًقػػػاؿ : لٍف لصػػػد المعًػػػ  نص 

ا رف  ال يًر(( ٍف لـ ًقصد المعً  نىص   (ُ) يًر، كا 
ػػػػؼ للحقًقػػػػ  ،  فقكلػػػػو : ))فيًػػػػؼ ًيحيػػػػـ  فػػػػ  ىػػػػذا اليػػػػالـ حلػػػػط كاحًر
أفا سػًبكًو لػـ  عنى؟!(( حقًق  ال  ؾ فًيػا ، لالٌ برجحاف الرف  م  احاالؼ الم

نامػػا ذيػػر ذلػػؾ كرٌجػػًػػرجٌ    ً  الرفػػ  علػػى النصػػب ، كىمػػا معنًػػاف محالاػػاف ، كا 
 الرف  ، كالمعنى ف  الحالًف كاحد ، كىك معنى المعً  .

ف حػػػالؿ النحػػػاة المحػػػدرًف الػػػذًف ارجمػػػكا كىػػػذا الحلػػػط ظيػػػر بجػػػال  مػػػ
بلسانيـ ما  اع ف  ياب النحك : لاؿ السااذ عباس حسف : ))حاالت االسـ 

ى االسػػػـ السػػػابؽ ، أك ليػػػا : جػػػكاز عطاػػػو علػػػبعػػػد الػػػكاك لػػػو أربػػػ  حػػػاالت : أكٌ 
معػػو، كالعطػػؼ أحسػػف ، مرػػؿ : بػػالغ الرجػػؿ كاالبػػف فػػ  الحاػػاكة  نصػػبو ماعػػكالن 

بػػػف( ًجػػػكز رفعيػػػا بػػػالعطؼ علػػػى الرجػػػؿ ، أك نصػػػبيا بالضػػػًؼ ، فيلمػػػ  )اال

                                                 

 . َِٓ/ِ( حا ً  ًس الحمص  ، بيامش  رح الاصًر  ُ)
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كمرلو : أ اؽ  ...ماعكالن معو ، كليف العطؼ أحسف مف النصب على المعً  
 ))  (ُ)الب كالجد على الكلًد ، أضا  القمر كالنجـك

كمرؿ ىذا لاؿ الدياكر فاضؿ السامراح  : ))معنى المصاحب  : ًعن  
معًػػ  ، مصػػاحب  مػػا بعػػد الػػكاك لمػػا النحػػاة بالمصػػاحب  ، أك الانصػػًص علػػى ال

لبليا ف  كلت كاحػد ، سػكا  ا ػاريا فػ  الحيػـ أـ ال ، فقكلػؾ : جحػتى كمحمػدنا 
، معناه : جحاما ف  كلت كاحد ، كىذا ىك الارؽ بًف كاك المعً  ككاك العطػؼ 
، فػػكاك العطػػؼ ًقاضػػ  الا ػػًرؾ فػػ  الحيػػـ ، سػػكا  الاػػرف معػػو بالزمػػاف أـ لػػـ 

ػػا كاك المعًػػ  فااًػػد االلاػػراف بالزمػػاف سػػكا  ا ػػاريا بػػالحيـ أـ ال ،  ًقاػػرف ، كأما
ًضػػػاح ذلػػػؾ أناػػػؾ حػػػًف اقػػػكؿ : جػػػا  محمػػػده كحالػػػدنا ، بالنصػػػب ، فقػػػد أردتى  كا 
ٍف للػػتى :  الانصػػًص علػػى المصػػاحب  ، أم : أنايمػػا جػػا ا فػػ  كلػػت كاحػػد ، كا 

لػػى ع جػػا  محمػػده كحالػػده ، فقػػد أفػػدتى أنيمػػا ا ػػاريا فػػ  المجػػ   ، كلػػـ اػػنٌص 
فنذا أردتى الانصًص على المصاحب  نصبتى ،  ...أنايما جا ا ف  كلت كاحد 

)) ٍف لـ ارد الانصًص على ذلؾ عطاتى  (ِ) كا 
فمػػػا ذيػػػػره السػػػػااذ عبػػػػاس حسػػػػف ، كالػػػػدياكر فاضػػػػؿ السػػػػامراح  عػػػػف 
لسػػانيما كلسػػاف النحػػاة ، محػػالؼ لمػػا صػػرح بػػو سػػًبكًو الػػذم بػػًاف أفا الماعػػكؿ 

ػػا ، كفػػ  المكضػػ  الػػذم ًمانػػ  فًػػو معػػو يمػػا ًجػػ   منصػػكبن  ا ، ًجػػ   مرفكعن
ا ، كبعد كاك ى  نصٌّ  ف  المعً  ، حاى لناو كرد ف  يػالـ  معنى العطؼ أًضن

ػػا فػػ  الاريًػػب ناسػػو ت نحػػك المرػػاؿ الم ػػيكر : يًػػؼ  العػػرب منصػػكبنا كمرفكعن
أنت كلصع ن مف رًرد ، بالنصب ، كيًؼ أنت كلصع ه مف رًرد بالرف  ، ف ياد 

فػػ  المعًػػ  ، كالعطػػؼ فػػ  الػػكجيًف ممانػػ  ، لفا  الػػكاك فػػ  الػػكجيًف نػػصٌّ  أفا 
 السًاؽ ف  يلًيما سًاؽ معً  ، كلد يرر ما اسا يد بو النحاة

                                                 

 . ِِْ/ِ( النحك الكاف  ُ)

 . َِٓ/ِ ( معان  النحكِ)
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مف ىنا ًابًف عدـ صح  ما ذىب للًو النحاة مف بعد سًبكًو ، كىك  
المػذىب الػذم ابنػاه الػدياكر فاضػؿ السػامراح  ، بقكلػو : ))كالػذم ًظيػر لػ  : 

ػػػا رفػػػ  ال  لفٍ  ٍف لػػػـ ًقصػػػد المعًػػػ  نص  ػػػا نصػػػبتى ال يًػػػر ، كا  لصػػػد المعًػػػ  نص 
 (ُ) يًر((

ػا جػاز فػ  الل ػ  الرفػ   كالذم كرد ف  الل   ، أناػو لٍف لصػد المعًػ  نص 
ٍف لػػـ ًقصػػد المعًػػ  ، أم : اعػػًاف العطػػؼ فنناػػو ال ًاعػػًاف الرفػػ  ،  كالنصػػب ، كا 

ػػػا ، كًجػػػب بػػػؿ ااعػػػًٌف الابعًػػػ  ، فًجػػػب الرفػػػ  لذا يػػػا ف المعطػػػكؼ علًػػػو مرفكعن
 النصب لذا ياف منصكبنا ، كالجر لذا ياف مجركرنا .

 المفعول معه مجرورًا:  المبحث الثالث
جػا  جػرِّ الماعػكؿ معػو فػ  لحػدل المطمب األول : الشاهد القرآني : 

الماػػػكاارة ت لػػذا رأًػػػتي مػػػف الماًػػد كالضػػػركرم أف أايلٌػػػـ علػػػى السػػػبعً  القػػرا ات 
 .جاج بيا ف  الل   كالنحك االقرلنً  ، كحيـ االحالقرا ات 

لػػـ ًلاػػـز عنػػد اعلًمػػو القػػرلف للمسػػلمًف لاظنػػا كاحػػدنا ،  النبػػ   كرد أفٌ 
حًى بف سعًد يالىما عػف  ركل أبك عبًد القاسـ بف سالـ لاؿ : حدرنا ًًزد ًك

فػػ  صػػدرم  حمًػػد الطكًػػؿ عػػف أنػػس بػػف مالػػؾ عػػف أبػػ  يعػػب لػػاؿ: مػػا حػػؾٌ 
 أننػػ  لػػرأت لًػػ  كلرأىػػا لحػػػػر يًػػر لرا اػػ  فقلػػت )لػػو( : الٌ  ػػ   منػػذ أسػػلمت ل
فقلػػت : ًػػا رسػػكؿ  فقػػاؿ ) لػػ  ( : ألرأنًيػػا رسػػكؿ اهلل  ألرأنًيػػا رسػػكؿ اهلل 

اهلل ألرأانػ  لًػ  يػػذا كيػذا ؟ لػػاؿ: نعػـ، كلػاؿ اآلحػػر: ألػًس اقرحنػػ  ) ًػا رسػػكؿ 
ًف علػػى الػػريـ لقرا ابػػا اهلل ( لًػػ  يػػذا كيػػذا ؟ لػػاؿ: نعػػـ، ) فػػ لر رسػػكؿ اهلل 

ػػػؿ عػػػف ًمًنػػػ  مػػػف احاالفيمػػػا ػػػؿ كمًياحًػػػؿ أاًػػػان  فقعػػػد جبًر ( فقػػػاؿ: لف جبًر
كمًياحًؿ عف ًسارم ، فقاؿ جبًرؿ: الرأ القػرلف علػى حػرؼ ، فقػاؿ مًياحًػؿ : 

 اسازده ، حاى بلغ سبع  أحرؼ كيؿ حرؼ ياؼ  اؼ

                                                 

 . َِٗ/ِ( المصدر ناسو ُ)
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اهلل اعػػالى أنػػزؿ ىػذا القػػرلف بل ػػ   كركل الضػحاؾ عػػف ابػػف عبػاس: أفٌ 
مف أحًا  العرب ، كف  حدًث ابف عباس فػ  الصػحًحًف أف رسػكؿ  يؿ ح 

ػدن  حاػى  اهلل  ًز لاؿ ألرأن  جػػبًرؿ علػى حػرؼ فراجعاػو فلػـ أزؿ أسػاًزده ًك
ربػ  أرسػػؿ للػػ  أف    عنػػد مسػػلـ أفٌ انايػى للػػى سػػبع  أحػرؼ ، كفػػ  حػػدًث أيبىػ

ف علػى أماػ  ف رسػؿ للػ  أف ألػ ألرئ القرلف على حرؼ فػرددتي  رئ للًػو أف ىػكِّ
ف علػى أماػ  ، ف رسػػؿ للػ  أف ألػػرئ  القػرلف علػى حػػرفًف ، فػرددتي  للًػو أف ىػػكِّ

القرلف على سػبع  أحػرؼ ، كفػ  حػدًث لحػر أف جبًرػؿ علًػو السػالـ لػاؿ لػو: 
مػا حػرؼ لػروكا فقػد أصػابكا لف اهلل ً مرؾ أف اقرئ أماؾ على سبع  أحرؼ ف ًٌ 

لنػػػاس بل ػػػ  يػػػاف ًقػػػرئ ا مػػػف أف النبػػػ   ، كركم عػػػف علػػػ  كابػػػف عبػػػاس 
ػػؿ علًػو السػػالـ فقػاؿ ًػا محمػػد ألػرئ يػػؿ  كاحػدة فا ػاد ذلػػؾ علػًيـ ، فنػزؿ جبًر

 (ُ)لكـ بل ايـ 
 كلػػد جػػا  فػػ  الصػػحًحًف عػػف ابػػف  ػػياب أف عمػػر بػػف الحطػػاب 

 ى ػػػػاـ بػػػػف حيػػػػًـ ًقػػػػرأ سػػػػكرة الارلػػػػاف فػػػػ  حًػػػػاة رسػػػػكؿ اهلل  لػػػػاؿ: سػػػػمعتي 
  قرحنًيا رسكؿ اهلل فاسامعت لقرا او فنذا ىك ًقروىا على حركؼ يرًرة لـ ً

رت حاػى سػلـ فلبباػو فاصػبٌ  علًػو ( أرػبي  أم: يػػدتي فيدتي أسػاكره فػ  الصػالة )
برداحػػػو ، فقلػػػت: مػػػف ألػػػرأؾ ىػػػذه السػػػكرة الاػػػ  سػػػػمعاؾ اقروىػػػا لػػػاؿ : ألرأنًيػػػا 

لرأنًيػػا علػػػى يًػػر مػػا لػػد أ رسػػكؿ اهلل  فقلػػت : يػػذبت فػػكاهلل لفا  رسػػكؿ اهلل 
  سػمعت : ًػا رسػكؿ اهلل لنِّػ فقلػت للى رسكؿ اهلل لرأت ، فانطلقتي بو ألكده 

: أرًسػػٍلو  ىػػذا ًقػػرأ سػػكرة الارلػػاف علػػى حػػركؼ لػػـ اقرأنًيػػا ، فقػػاؿ رسػػكؿ اهلل 
ى ػاـ فقػػرأ علًػو السػػكرة الاػػ  سػمعاو ًقروىػػا ، فقػػاؿ  ًػاعمر ،  رػػـ لػاؿ: الػػرأ ًػػا

اػ  ألرأنػ  عمر، فقػرأت القػرا ة ال : ىيذا أنزلٍت ، رـ لاؿ: الرأ ًا رسكؿ اهلل 

                                                 

ؿ م يؿ القرلف ص ُ)  . ِّ-ِٗ( ًنظر : ا ًك
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سػػبع  أحػػرؼ  نػػزؿ علػػىىػػػذا القػػػػرلف أي  ، لفا  لػػتٍ نزً ىيػػذا أي  ، فقػػاؿ رسػػكؿ اهلل 
 .(ُ) ر منوف لروكا ما اًسٌ 

ًابػػًاف مػػف ىػػذه الركاًػػ  الػػكاردة فػػ  الصػػحًحًف أفا ليجػػ  لػػًرش ناسػػيا 
رضػػ  كى ػاـ بػػف حيػًـ ، يانػت ااضػمىف عػػدة لػرا ات ت فعمػػر بػف الحطػػاب ، 

احالاػػػت لػػػرا ة أحػػػدىما عػػػف لػػػرا ة اآلحػػػر ، يالىمػػػا مػػػف اهلل عنيمػػػا ، اللػػػذاف 
 .لًرش 

و   القرلف ف  أكؿ نزكلو أناػمِّ و ياف مف اًسًر اهلل لي كذير ابف لاًب  أنا 
ػػؿ بػػ ف ًقػػرئ يػػؿا  سػػبحانو أمػػر رسػػكلو  لػػكـ بل ػػايـ كمػػا جػػرت  بكسػػاط  جبًر

بيػػػػا  و ىيػػػػذا ًلاػػػػظ( لناػػػػ ( ًقػػػػرأ )عاٌػػػػى حػػػػًفعلًػػػػو عػػػػادايـ ، فاليػػػػذل  ) مػػػػرالن 
سػػػػاع ) ًاعلػػػػـ ( ك)كًاسػػػػكد كجػػػػكه ( ًقروىػػػػا مليا ، كالسػػػػدم ًقػػػػرأ )ًاعلمػػػػكف( كًك

قػػػرأ ) فػػػواد أـ مكسػػػى (،  جمًعيػػػا بيسػػػر الاػػػا  ال بااحيػػػا ، كالامًمػػػ  ًيمػػػز ًك
 ًيمز فًقرأ ) فكاد أـ مكسى(. كالقر   ال

ػػؽ مػػف ىػوال  أيًمػػر أ كلػك أفا  ف ًػػزكؿ عػػف ل اػو كمػػا جػػرل علًػػو يػػؿ فًر
ذلؾ علًػو ، كعظمػت المحنػ  فًػو كلػـ ًمينػو  ك اباا كييالن ال ادٌ  اعاًاده طاالن 

ل  ، كاذلًؿ للساف كلط  للعادة القرا ة بليج  لًرش لالٌ   بعد ًراض  للناس طًك
ا فػػػػ  الل ػػػػات كماصػػػػرفنا فػػػػ  سػػػػعن اا ، فػػػػ راد اهلل برحماػػػػو كلطاػػػػو أف ًجعػػػػؿ لػػػػو مي 

 (ِ)الحريات لاًسًره علًيـ ف  الدًف
القػرلف اليػًرـ نػزؿ بليجػ   أكالىمػا : أفا  لااف:مما مر ذيػره مسػ  ااض 

لًرش لاصاحايا ، فقد يانت امرؿ الل   الدبًػ  الم ػاري  بػًف القباحػؿ العربًػ  

                                                 

ك ػػػػرحو  ِْٗٗ، ك ّٗ-ِٗ/ٓك ػػػػرحو  ُِْٗ( ًنظػػػػر : فػػػػا  البػػػػارم ، رلػػػػـ الحػػػػدًث ُ)
ك ػػرحو  َٕٓٓ، ك ّٖٕ/ُِك ػػرحو  ّٔٗٔ، ك َُٗ/ٗك ػػرحو  َُْٓ، ك ْٗ-َّ/ٗ

 . ُٖٔٗالحدًث رلـ  َّْ/ٔ، كصحً  مسلـ ب رح اإلماـ النككم  ّٖٔ-ّٕٔ/ُّ

ؿ م يؿ القرلف ص ِ)  . ِّ-ِٗ( ًنظر : ا ًك
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ػا ، القرلف اليًرـ أي  ، ىذا ف  العـ اليلب ، أم: أفا  نزؿ ب ًر ىػذه الل ػ  أًضن
ؾ أيرر البدك ليج  امًـ انبر اليمزة فاحققيا ًك ارييا ف  ذل  أفا مف ذلؾ مرالن 

ؿ الحجػػػػػػػػاًزكف ًسػػػػػػػػيِّ  ، كبػػػػػػػػحس ، كفػػػػػػػػواد، كحاسػػػػػػػح  ، بًنمػػػػػػػػا فًقكلػػػػػػػكف : رأس
  لذا أرادكا محاياة الامًمًًف فًقكلكف: راسلالٌ ، )القر ًكف( اليمزة كال ًنبركنيا 

 ، كلػد نزؿ القرلف اليًرـ بيااًف الل اًف. ، كحاسػً  ، كفكاد ، كبًس
و لف نزؿ بليج  لًرش ال ًعن  ىػذا أناػالقر  و حًف ًيذير أفا كالرانً  : أنا 
بػؿ يانػت لذ لـ ايف ليج  لًرش لرا ة كاحدة ،  يما اقدـ ، نزؿ بقرا ة كاحدة ،

، فػػ  ضػػك  ذلػؾ ًميػػف القػػكؿ ، كاهلل أعلػػـ ، لفا القػػرا ات عدًػػدة لػػرا ات  اضػـ
 يانت على لسمًف: ف  عيد رسكؿ اهلل 

ًقرأ بيا ف  صالاو   ا  ، لـ ًيف الرسكؿالقسـ الكؿ : لرا ات مكلٌ 
ناما ألرا بيا رسػكؿ اهلل ت لنيا ف  الحقًق  لـ ايف لرا ات منزٌ  مراعػاة  ل  ت كا 

يػػا يانػػت فػػ  لنٌ  ًللىيجػػاًت القباحػػؿ ، كىػػذه ىػػ  القػػرا ات الاػػ  أل اىػػا عرمػػاف 
 رحصػػػ  كاًسػػػًرنا ليػػػؿ مػػػف لػػػـ ًسػػػاط  أف ًقػػػرأ القػػػرلف لالٌ  عيػػػد رسػػػكؿ اهلل 
 ذلػػػؾ أفٌ  بطلػػػت ىػػػذه الرحصػػػ  فػػػ  عيػػػد عرمػػػاف لػػػد أي   ، ك بليجاػػػو الحاٌصػػػ

ألسنايـ على لرا ة القػرلف بػالقرا ة الاػ  يػاف ًقػرأ بيػا رسػكؿ اهلل  دتٍ الناس اعكا 
 .ف  صالاو 

القسػػـ الرػػان  : لػػرا ات داحمػػ  راباػػ  اابعػػ  لل ػػ  لػػًرش ، كأحػػرل اابعػػ  
الػؾ القباحػؿ ت  أحرل ، نزؿ بيا القرلف اليًرـ ، ال مراعػاة لليجػات لل ات لباحؿ

كليػػػػف ليػػػػكف ىػػػػذه القػػػػرا ات بل ػػػػت مسػػػػاكل ل ػػػػ  لػػػػًرش مػػػػف حًػػػػث باليايػػػػا 
ػػ كفصػػاحايا ، كىػػذه ىػػ  الاػػ  أبقاىػػا عرمػػاف  سػػالمً  علػػى إلمػػ  اد الككحا

ػد بيػا أف ايالػى ، كًيقػرأ بيػا للػى ا حاالؼ ليجاايـ للقرا ة بيا ت لنايا لرا ات أًر
ػػؿ ، كلػػرأ بيػا الرسػػكؿ ، صػػلى اهلل لًػاـ السػػاع  ، ليكنيػا لػػرا ات نػػزؿ بيػا جب ًر

ن  ف  المصػاحؼ الاػ  بػًف أًػدًنا الًػـك علًو كسلـ ، ف  صالاو ، كى  المدكا 
سـ القرا ات السب  كالقرا ات الع ػر ، الاػ  ىػ  ناػس المصػاحؼ الاػ  ااحت 
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مػف المدًنػ  للػى  رسػلت فػ  حالفػ  عرمػاف جم  فًيا ًزد بف رابت القػرلف كأي 
ـ المصػػاحؼ العرمانًػػ  نسػػب  للػػى الحلًاػػ  الرالػػث الػػذم سػػارفػػت بالمصػػار، كعي 

رسػػاليا ، كىػػذه المصػػاحؼ ىػػ  ناسػػيا المنقكلػػ  عػػف الصػػحؼ  أمػػر بنسػػحيا كا 
الا  جم  فًيا ًزد بف رابت أًضا القرلف فػ  حالفػ  أبػ  بيػر الصػدًؽ، كىػ  
 ناسػػيا المنقكلػػ  عػػف القطػػػ  الاػػ  يابػػت علًيػػا القػػػرلف فػػ  عيػػد رسػػػكؿ اهلل 

 (ُ) معو كا  رافوب مره كاحت س
لػػػاؿ الساالسػػػ  ))كال ًقػػػدح فػػػ  ربػػػكت الاػػػكاار احػػػاالؼ القػػػرا ة ، فقػػػد 

ا  ، لناما لـ ًقرأ بقػرا ة يًػره ت لناػو لػـ رٌ ااكاار عند لكـ دكف لكـ ، فيؿ مف القي 
أحػػد مػػنيـ علػػى يًػػره لرا اػػو ت لربػػكت  بٍ ًعػابل ػو علػػى كجػػو الاػػكاار ت كلػػذا لػػـ ًى 
ف يػاف  ىػػك لػـ ًقػػرأ بيػا لاقػػد ال ػرط عنػػده ، فال ػاذ مػػا  ػرط صػحايا عنػػده ، كا 

 (ِ) لًس بماكاار ، كيؿ ما زاد على القرا ات الع ر، فيك يًر ماكاار((
كمػػػػف ىػػػػذه القػػػػرا ات الماػػػػكاارة ، لػػػػرا ات القسػػػػـ الرػػػػان  ، الاػػػػ  أربايػػػػا 

رضػػ  اهلل عنػػو ، فػػ  المصػػاحؼ ، لػػرا ة حمػػزة )كالرحػػاـ( بػػف عااػػاف عرمػػاف 
ػػف ناٍاػػسو  بػػالجر فػػ  لكلػػو اهلل لىقىييػػـ مِّ ـي الاػػًذم حى باييػػ اعػػالى : )ًىػػا أىًشيىػػا الناػػاسي اااقيػػكٍا رى

ػػػا  كىاااقيػػػكٍا اللٌػػػوى الاػػػًذم  ًنسى ًرًػػػرنا كى ػػػاالن يى ػػػا ًرجى بىػػػثا ًمٍنييمى يىػػػا كى ٍكجى لىػػػؽى ًمٍنيىػػػا زى كىاًحػػػدىةو كىحى
لً  ـٍ رى لىًٍيي ـى ًلفا الٌلوى يىافى عى ا  { ًُبنا( }النسا  :اىسىا ليكفى ًبًو كىالىٍرحى

العطػػػؼ  كلفٌ  (ّ) ((بحاػػػض المػػػًـ كلػػػرأ البػػػالكف بنصػػػبيا )) لػػػرأ حمػػػزة
بنعػػػادة الجػػػار ، لػػػاؿ ابػػػف ًعػػػًش :  ى المضػػػمر المجػػػركر ، ال ًجػػػكز لالٌ علػػػ

                                                 

 .ُْ-ُُ( ًنظر : عًث النا  ص ُ)

 ُْ( المصدر ناسو ص ِ)

ػػػػػؿ  ُْٔ( يًػػػػث الناػػػػػ  فػػػػػ  القػػػػػرا ات السػػػػػب  ص 3) نظػػػػػر : الاسػػػػػيًؿ لقػػػػػرا ات الانًز ، ًك
، كلػػرا ة حمػػزة مػػف القػػرا ات السػػب   ٕٕ، كالمًسػػر فػػ  القػػرا ات الربػػ  ع ػػرة ص ٕٕص
 ارة . الماكا
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)) فحمليا لكـ على لضمار الجار ، ي ناو لاؿ : كبالرحاـ ، رـ حذؼ البا  ، 
ػػدىا  و ألسػـ بالرحػػاـ ت لنايػػـ يػػانكا ي ٌنػػ ـ ،سىػػكحمليػػا لػكـ علػػى القى  ...كىػك ًًر

ًعظمكنيػػػا ، يػػػؿ ذلػػػؾ لاعػػػذر الحمػػػؿ علػػػى المضػػػمر المجػػػركر  ، فػػػنف جحػػػت 
ػد ، كمػ ا لمحمػد كعمػرك ، جػاز باسـ ظاىر ، نحك لكلؾ : ما   ف عبداهلل كًز

 ( ُ)(( الجر كالنصب
و مف لرأ بالنصب ، فقد جعلو معطكفنا على اسـ كف  ياب الااسًر أنٌ 

ـى  اهلل اعالى   . (ِ)أف اقطعكىا  ، كاقدًره ت كااقكا الرحا
ػػا عػػف لػػرا ة الجػػر  ( فقػػد لػػاؿ الاػػرٌ أما كفًػػو لػػب  ت لفا ا  : )))كالرحػػاـً

ا على محاكض ، كلد يي  نما ًجػكز ىػذا فػ    ى نالعرب ال ارد محاكضن عنو ، كا 
 (ّ) ((ال عر

( بػػػالحاض عطانػػػا بالرحػػػاـ علػػػى اليػػػا  كلػػػاؿ الطبػػػرم : ))ك)الرحػػػاـً 
محاػػكض ، كذلػػؾ يًػػر  ينػػ   فعطػػؼ بظػػاىر علػػى مى ... اػػ  فػػ  لكلػػو )بػػو( ال

بظػػػػاىر علػػػػى مينػػػػ  فػػػػ   فصػػػػً  مػػػػف اليػػػػالـ عنػػػػد العػػػػرب ت لنايػػػػا ال انسػػػػؽ
فػػ  ضػػركرة  ػػعر ، كذلػػؾ لضػػًؽ ال ػػعر ، كأمػػا اليػػالـ ، فػػال  الحاػػض ، لالٌ 

 ػػػػػ   ًضػػػػػطر المػػػػػايلـ للػػػػػى احاًػػػػػار الميػػػػػركه مػػػػػف المنطػػػػػؽ كالػػػػػردم  فػػػػػ  
فقػػد كصػػؼ الطبػػرم لػػرا ة الحاػػض ب نايػػا يًػػر فصػػًح  ، كأنايػػا  (ْ)اإلعػػراب(( 

                                                 

 . ْْْ/ُ(  رح الماصؿ البف ًعًش 1)

، كمعػان   ْٓ، كمجػاز القػرلف لبػ  عبًػدة ص  ُٕٕ/ُلقرلف للاػرا  ( ًنظر : معان  ا2)
عرابػػػػو  ُِٖ/ْ، كجػػػػام  البًػػػػاف للطبػػػػرم  ُُٓف لوحاػػػػش ص القػػػػرل ، كمعػػػػان  القػػػػرلف كا 

 .ّّٔػ  ّّٓ/ِ، كالحج  ف  علؿ القرا ات السب  لب  عل  النحكم  ٓ/ِللزجاج 

 . ُٕٕ/ُ( معان  القرلف 3)

 . ُِٖ/ْ( جام  البًاف 4)
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ا بػالكزف كاليافًػ  ، أٌمػال اجكز لالٌ  ا فػ  اليػالـ فػال  ف  ال عر ، ليكنو محيكمن
 عذر لصاحبو للى احاًار ما لب  مف االساعماؿ ف  الاعبًر . 

فحطػػ  فػػ  العربًػػ  ، ال  فػػ  )الرحػػاـ( كلػػاؿ الزجػػاج : )) ف مػػا الجػػرٌ 
ا ف  أمر الدًف عظػًـ ، لفا النبػ   ًجكز لالٌ  ف  اضطرار  عر ، كحط  أًضن

صػػلى اهلل علًػػو كسػػلـ ، لػػاؿ : ال احلاػػكا بآبػػاحيـ ، فيًػػؼ ًيػػكف اسػػا لكف بػػو 
ا ف  العربً  فنجماع النحكًًف أناػو ًيقػب ي أف ًينسػؽ باسػـ كبالرحـ على ذا ، ف مٌ 

، ًسػػػػاقب    بنظيػػػػار الجػػػػارٌ ، لالٌ  ظػػػػاىر علػػػػى اسػػػػـ مضػػػػمر فػػػػ  حػػػػاؿ الجػػػػرٌ 
ػػكف : مػػػ ػػػدو ، لالٌ النحًك ػػدو ، كبػػػؾ كًز مػػ  لظيػػػار الحػػػافض ، حاػػػى  ررت بػػػو كًز

ػػػػد ، فقػػػػاؿ بعضػػػػيـ ت لٌف المحاػػػػكض حػػػػرؼ ماصػػػػؿ يًػػػػر  ًقكلػػػػكا : بػػػػؾ كبًز
ف ف  االسـ  ر المازن  ىػذا ااسػًرنا مقنعنػا ، كلد فسٌ  ...مناصؿ ، في نو يالانًك

ًصل   ًرينا للرػان   كؿفقاؿ : الران  ف  العطؼ  ًرؾ لوكؿ ، فنف ياف ال
الٌ  )صػػ  العطػػؼ( ، لػػـ ًصػػل  أف ًيػػكف الرػػان   ػػًرينا لػػو ، لػػاؿ : فيمػػا ال  كا 

 . (ُ) ((ت فيذلؾ ال ًجكز : مررت بؾ كًزدو اقكؿ : مررت بًزد ، ك )ؾ( 
( بالحاض ، كلااده  كحمزة ) كالرحاـً  كلاؿ النحاس : )) كلرأ لبراىًـ

ا البصػًركف ، فقػاؿ روسػاىـ : ىػك لحػف ال ـ النحكًػكف فػ  ذلػؾ ، ف ماػكلػد ايلاػ
ػدكا علػى ىػذا ،القرا ة بو ، كأٌمػ احؿش   ا اليكفًػكف ، فقػالكا : ىػذا لبػً  ، كلػـ ًًز

 . (ِ) ((  لبح  فًما علماوكلـ ًذيركا علٌ 
كيمػػػػا رد الزجػػػػاج لػػػػرا ة )الرحػػػػاـ( بػػػػالحاض ت لعػػػػدـ جػػػػكاز الحلػػػػؼ 

مًر المحاػػػػكض ، كاالسػػػػاحالؼ ب ًػػػػر اهلل ، كلقػػػػب  عطػػػػؼ االسػػػػـ علػػػػى الضػػػػ

                                                 

عرابو للزجاج 1)  . ٔػٓ/ِ( معان  القرلف كا 

نظر : البًػاف فػ  يًرػب لعػراب القػرلف  َُٕ( لعراب القرلف للنحاس ص 2)  َِْ/ُ، ًك
 .ِ/ٓ، كالجام  آلحياـ القرلف 
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، (ِ)كأبػػك منصػػكر الزىػػرم (ُ)اس فيػػذلؾ ليػػذًف المػػًرف رد ىػػذه القػػرا ة النٌحػػ
 (ٔ)كابف النبػارم (ٓ)، كالقًس  (ْ)، كيذلؾ ردىا أبك عل  النحكم (ّ)كالعيبرم 

 بحج  أفا عطؼ االسـ الظاىر على الضمًر المحاكض لبً  
، كضػػػػػػعاؼ ( بػػػػػػالحاض كلػػػػػػرأ حمػػػػػػزة )كالرحػػػػػػاـً كلػػػػػػاؿ الكاحػػػػػػدم : ))

ػػػك   كلػػػاؿ الزمح ػػػرم : ))كالجػػػرٌ (ٕ)((ف جمػػػًعيـ ىػػػذه القػػػرا ة كاسػػػاقبحكىاالنحًك
كلػػاؿ ابػػف عطًػػ   (ٖ)(( الظػػاىر علػػى  المضػػمر ، كلػػًس بسػػدًدعلػػى عطػػؼ 

.  (ٗ) عػػف لػػرا ة الحاػػض : )) كًػػردش عنػػدم ىػػذه القػػرا ة مػػف المعنػػى كجيػػاف((
ارسػػػػ  ، أفا أبػػػػا كلػػػػاؿ القرطبػػػػ  : )) كفػػػػ  ياػػػػاب الاػػػػذيرة الميدًػػػػ  ، عػػػػف الا

ػاـً ) ...العباس المبِّرد ، لاؿ : لك صلًت حلؼ لماـ ًقرأ   {ُ( }النسػا  :كىالىٍرحى
((  )بالحاض(  . (َُ) لحذت نعل  ، كمضًتي

                                                 

 .َُٕ-ُٗٔ( ًنظر : لعراب القرلف للنحاس ص1)

 . ُُٗ-ُُٖن  القرا ات ص ( ًنظر : يااب معا2)

 ِٓٓ/ُ( ًنظر : الابًاف 3)

 . ّّٔػ ّّٓ/ِ( ًنظر : الحج  ف  علؿ القرا ات السب  4)

، كالي ػػػؼ عػػػف كجػػػكه القػػػرا ات السػػػب  ُٕٕ-ُٕٔ/ُ( ًنظػػػر : م ػػػيؿ لعػػػراب القػػػرلف 5)
ُ/ِٕٔ 

 ُِْ-َِْ/ُ( ًنظر : البًاف 6)

نظر : أنك  ٔ/ِ( الكسًط ف  ااسًر القرلف المجًد 1)  ٖٓ/ِار الانًزؿ للبًضاكم ، ًك

 .      ِْٓ/ُ( الي اؼ ٖ)

 .     ٓ/ِ( المحرر ٗ)

 .     ّ/ٓ( الجام  لحياـ القرلف َُ)
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( بػػػالحاض لػػػرا ة سػػػبعً  كلػػػرا ة حمػػػزة . رضػػػ  اهلل عنػػػو ، )كالرحػػػاـً 
ػػػػ ماػػػػكاارة ت لػػػػذلؾ ردا  ىػػػػذه  ف ردٌ ال ًػػػػكركف علػػػػى حرمػػػػ  القػػػػرلف المجًػػػػد علػػػػى مى

( بجػػػر المػػػًـ ، لػػػاؿ ة ، فقػػػد لػػػاؿ الػػػرازم : ))القػػػرا  لػػػرأ حمػػػزة كحػػػده )كالرحػػػاـً
كًػػٍت ىػػذه القػػرا ة مػػف يًػػر القػػراا  السػػبع  ، عػػف  (ُ)القاػػاؿ  رحمػػو اهلل : كلػػد ري

حمػزة أحػد القػراا  السػبع  ، كالظػاىر أناػو  َََكاعلػـ أفا  َََمجاىػد كيًػره  
بػػؿ ركاىػػا عػػف رسػػكؿ اهلل ، صػػلى اهلل لػػـ ًػػ ت بيػػذه القػػرا ة مػػف عنػػد ناسػػو ، 

علًػو كسػلـ ت كذلػؾ ًكجػػب القطػ  بصػح  ىػذه الل ػػ  ، كالقًػاس ًاضػا ؿ عنػػد 
 ...السػماع ، ال سػًما بمرػؿ ىػػذه اللًسػ  الاػ  ىػ  أىػػكف مػف بًػت العيبػػكت 

ال ًساحسنكف لرباايا بقرا ة حمػزة كمجاىػد  ...كالعجب مف ىوال  النحاة أنايـ 
كلاؿ القرطب  :  (ِ) أيابر علما  السلؼ ف  علـ القرلف(( ت م  أنايما يانا مف

  الػػدًف ت لف القػػرا ات الاػػ  القرطبػػ  : )) كمرػػؿ ىػػذا اليػػالـ مػػردكد عنػػد أحٌمػػ
ًعرفو أىؿ ... ا  ، ربات عف النب  ) صلى اهلل علًو كسلـ ( رٌ   القي لرأ بيا أحمٌ 

ذلؾ ،  فمف ردٌ  ف النب  ) صلى اهلل علًو كسلـ (الصنع  ، فنذا أيرًبت     ع
علػػى النبػػ  ، كاسػػاقب  مػػا لػػرأ بػػو ، كىػػذا مقػػاـ محػػذكر ، كال ًيقلػػد فًػػو  فقػػد ردٌ 
ف النبػػػػ  ، كال ً ػػػػػؾ أحػػػػد فػػػػػ    الل ػػػػ  كالنحػػػػػك ت فػػػػنف العربًػػػػػ  ايالقػػػػى مػػػػػأحٌمػػػػ

                                                 

القاػػاؿ فًمػػا ًبػػدك ىػػك : محمػػد بػػف علػػ  بػػف لسػػماعًؿ ال ا ػػ  ، أبػػك بيػػر ، مػػف أيػػابر ( ُ)
علمػػػا  عصػػػره بالاقػػػو كالحػػػدًث كالل ػػػ  كالدب مػػػف أىػػػؿ مػػػا كرا  النيػػػر  ، رحػػػؿ للػػػى 

ىػػػػػػػ ، ًنظػػػػػر : العػػػػػػالـ للزريلػػػػػػ  ّٓٔاسػػػػػاف  كالعػػػػػػراؽ كالحجػػػػػػاز كال ػػػػػاـ ، ايػػػػػػكفِّ  حر 
ٔ/ِْٕ . 

 . َْٖ-ْٕٗ/ّ( الااسًر اليبًر ِ)
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، فقػػرا ة حمػػزة اكجػػب ))القطػػ  بصػػح  ىػػذه الل ػػ  ، كال الااػػات  (ُ) ((فصػػاحاو
  (ِ)للى ألًس  النحاة عند كجكد السماع(( 

ػػػا لػػػكؿ ابػػػف لندلسػػػ  رادنا علػػػى ابػػػف عطًػػػ  : ))اؿ أبػػػك حًػػػاف اكلػػػ   كأما
 عطً  : كًردش عندم ىذه  القرا ة مف المعنى كجياف ، جسارة لبًح  منو ، ال

لذ عمػػد للػػػى لػػرا ة ماػػػكاارة عػػف رسػػػكؿ اهلل  الًػػؽ بحالػػػو ، كال بطيػػارة لسػػػانو ت
ا  الصػحاب  لػرش )صلى اهلل علًو كسلـ ( لرأ بيا سلؼ الم  ، كااصػلت ب يػابر 

ب ًػػر كاسػػط   القػػكا القػػرلف مػػف فػػ  رسػػكؿ اهلل )صػػلى اهلل علًػػو كسػػلـ( ، الػػذًف
ػػد بػػف رابػػت  عمػػد للػػى ردِّىػػا ب ػػ    ...عرمػػاف ، كعلػػ  ، كابػػف مسػػعكد ، كًز

بالمعازلػ   يالزمح ػرم ، فنناػو  ذىنو ، كجساراو ىػذه ال الًػؽ لالٌ  لو ف  رى طى حى 
لػػػـ ًقػػػرأ لػػرا ايـ ، كحمػػػزة رضػػػ  اهلل عنػػو ، ك ا  رٌ يرًػػرنا مػػػا ًطعػػػف فػػ  نقػػػؿ القيػػػ

ػػػػا رقػػػػ  فػػػػ   حمػػػػزة حرفنػػػػا مػػػػف ياػػػػاب اهلل لالٌ  ا كرعن بػػػػ رر ، كيػػػػاف حمػػػػزة صػػػػالحن
الحػػػدًث ، كىػػػك مػػػف الطبقػػػ  الرالرػػػ  ، كلػػػد سػػػن  رمػػػانًف ، كأحيػػػـ القػػػرا ة كلػػػو  

كمػػػف االمًػػػذه جماعػػػ  مػػػنيـ لمػػػاـ اليكفػػػ  فػػػ  القػػػرا ة  ...حمػػػس ع ػػػرة سػػػن  
ف اليسػػاح  ، كلػػاؿ الرػػكرم كأبػػك حنًاػػ  كًحًػػى بػػف لدـ : كالعربًػػ  ، أبػػك الحسػػ

نٌ  فًػػو ت  ىػػذا ، كأطلػػتي  مػػا ذيػػرتي يلػػب حمػػزة النػػاس علػػى القػػرلف كالاػػراحض ، كا 
 ا بيػاعطًػ  فػ  القػرا ة فًسػ   ظن ػ  ًطل  أحد على يالـ الزمح رم كابػفحاٌل لً 

كؿ كبقارحيا ، فًقارب أف ًق  فػ  الياػر بػالطعف فػ  ذلػؾ ، كلسػنا ماعبػدًف بقػ
نحػػاة البصػػرة ، كال يًػػرىـ ممػػف حػػالايـ ، فيػػـ حيػػـ ربػػت بنقػػؿ اليػػكفًًف مػػف 
يالـ العرب ، لـ ًنقلو البصًركف ، كيـ حيـ ربػت بنقػؿ البصػًرًف ، لػـ ًنقلػو 
ٌنمػا ًعػػرؼ ذلػؾ مػػف لػو اسػػابحار فػ  علػػـ العربًػ  ، ال أصػػحاب  اليكفًػكف ، كا 

                                                 

نظر : حج  القػرا ات لبػ  زرعػ  ص ْ/ٓ( الجام  لحياـ القرلف ُ) عػراب  َُٗ، ًك ، كا 
و ص   .       َٖالقرا ات السب  كعلليا البف حالًك

 .  ُْٔ/ٔب ( اللباب ف  علـك اليااِ)
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صػػػػحؼ دكف الينػػػػانًس الم ػػػػا لكف بضػػػػركب مػػػػف العلػػػػـك ، اآلحػػػػذكف عػػػػف ال
  (ُ)ال ًكخ ((

، ا  ، كالطبػػػػرم أفا مػػػا لػػػاؿ بػػػو ابػػػف عطًػػػ  ، لػػػاؿ بػػػو الاػػػرٌ  كلػػػد مػػػرٌ 
اس ، كأبك منصكر الزىرم ، كأبك عل  النحكم ، كالقًس  ، اج ، كالنحٌ كالزجٌ 

 كالكاحدم ، كابف النبارم ، كالعيبرم ،  فكلعكا جمًعيـ ف  الم حذ ناسو .
اة الماقػػػػدمًف ًعًبػػػػكف علػػػػى  كلػػػػاؿ السػػػػًكط  : ))يػػػػاف لػػػػـك مػػػػف النحػػػػ

نسػػػبكنيـ للػػػى  عاصػػػـ ، كحمػػػزة ، كابػػػف عػػػامر لػػػرا ات بعًػػػدة فػػػ  العربًػػػ  ، ًك
اباػػػػ  بالسػػػػانًد الماػػػػكاارة محطحػػػػكف فػػػػ  ذلػػػػؾ ت فػػػػنفا لػػػػرا اايـ راللحػػػػف ، كىػػػػـ 

الصػػحًح  الاػػ  ال مطعػػف فًيػػا ، كربػػكت ذلػػؾ دلًػػؿ علػػى جػػكازه فػػ  العربًػػ  ، 
ب بلغ رد  ، كاحاار جػكاز مػا كردٍت بػو  ...الؾ كلد ردا الما حركف ، منيـ ابف م

ف منعػو اليرػركف  مػف ذلػؾ احاجاجػو علػى جػكاز  ...لرا اايـ فػ  العربًػ  ، كا 
العطػػؼ علػػى الضػػمًر المجػػركر ، مػػف يًػػر لعػػادة ، بقػػرا ة حمػػزة )كىاااقيػػكٍا اللٌػػوى 

اـً الاذً  ـٍ  م اىسىا ليكفى ًبًو كىالىٍرحى لىًٍيي ًلًبنا( }النسا  :ًلفا الٌلوى يىافى عى  (ِ){((ُرى
و دلةة وجةودف فةي المفعول معه المجرور في المغة : المطمب الثاني 

 :القرآني  الشاهد
ليكف القكؿ بالعطؼ اللاظ  بدع  مف جيػ  ، كال عاللػ  لػو بػالمعنى 
مػػػف جيػػػ  أحػػػرل ، ، فقػػػد أكلػػػ  النحػػػاة كسػػػًبكًو ناسػػػو فػػػ  الحلػػػط بًنػػػو كبػػػًف 

ؿ مػػا بػػدأ فػػ  ياػػاب سػػًبكًو ، كفػػ  الحلػػط أكٌ العطػػؼ المعنػػكم ، كلػػد بػػدأ ىػػذا 
لكلػػػو : ))كًػػػدلؾ علػػػى أفا االسػػػـ لػػػًس علػػػى الاعػػػؿ فػػػ  )صػػػنعت( ، أٌنػػػؾ لػػػك 

                                                 

 .  ِِّ/ّ( البحر المحًط ُ)

 .  ِٓ( االلاراح ف  علـ أصكؿ النحك ص ِ)
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ػػا حاػػى اقػػكؿ : أنػػت ت لناػػو  لبػػً  أف اعطػػؼ للػػت : العػػد كأحػػكؾ ، يػػاف لبًحن
 . (ُ)(( على المرفكع المضمر

او على طفقد ابًاف أفا سًبكًو سكاغ  مج   الماعكؿ معو مرفكعنا ، ع
أناػو فػ  ىػذا المرػاؿ الػذم اسا ػيد بػو ، اعامػؿ مػ  العطػؼ  ما لبلو لاظنا ، لالٌ 

علػػى أناػػو عطػػؼ حقًقػػ  ت كلػػذلؾ كصػػاو بػػالقب  ، كلبحػػو جػػا  مػػف أف عطػػؼ 
يػػد بضػػػمًر ، كسػػكا  أي  )أحػػكؾ( علػػى الضػػمًر المسػػاار فػػ  )العػػد( ال ًصػػ ٌ 
، كىػك  الكالػ  فػاعالن  بمناصؿ أـ لـ ًويدا ت لف الم مكر بالقعكد ىػك المحاطػ

أف ًيػػػػػكف اسػػػػػمنا  ال ًيػػػػػكف لال ضػػػػػمًرنا مسػػػػػاارنا كاجػػػػػب االسػػػػػااار ، كال ًصػػػػػ ٌ 
ظاىرنا ، ليذا ال ًص  عطؼ )أحكؾ( علًو ت لف العطؼ ًعن  الا ًرؾ ف  
الحيػػـ ، الػػذم ًقاضػػ  ايػػرار الاعػػؿ ، فػػال ًصػػ  العطػػؼ ت لنػػو ال ًصػػ  أف 

 ًيكف الاقدًر : العد أنت كالعد أحكؾ . 
لذا  ( على الضمًر المساار ف  )العد( لذف عطؼ )أحكؾ  ًص ٌ فال

ػػػد بػػػو أف ًيػػػكف معطكفنػػػا ، لقػػػب  عطػػػؼ االسػػػـ علػػػى الضػػػمًر المسػػػاار أك  أًر
 معو ، فال عاللػ  لػو بيػذا الحيػـ ، الماصؿ ، أٌما لذا أًرد بو أف ًيكف ماعكالن 

ى مج   كيذلؾ الحاؿ فًما ًاعلؽ بجر االسـ بعد الكاك ، فقد أ ار سًبكًو لل
ػػا ، كمجػػركرنا ، كىػػذا مػػا ًسا ػػؼ مػػف يالمػػو ،  الماعػػكؿ معػػو منصػػكبنا كمرفكعن
ف لـ ًصرح بيذه الاسمًات ، فا  الباب الذم جعلو بعنكاف : ىذا باب منػو  كا 

مؿ لحره علػى أكلػو ، لػاؿ : ))ًضمركف فًو الاعؿ لقب  اليالـ  ، لذ كذلػؾ ا حي
اهلل كأحًو  فقاؿ : ما   ف عبدً  فنذا أظير االسـ ...ما   نؾ كعمرنا  ...لكلؾ 

اهلل ت كسػػػمعنا بعػػػض العػػػرب ًقػػػكؿ : مػػػا  ػػػ ف عبػػػد   الجػػػرٌ ً ػػػامو ، فلػػػًس لالٌ 
ػػا مػػف العػػرب مػػف ًكرػػؽ بعربًاػػو  العػػرب( كالعػػرًب ً ػػاميا )بجػػرٌ  كسػػمعنا أًضن

كمػف ( ... ، كالمػراد بقػًس القبًلػ ًقكؿ : ما   في لًس كالبيرا اسرلو )باا  البر

                                                 

و ، احقًؽ ىركف ُ)  .      ّٕٓ/ُ، كاعلًؽ بدً   ِٖٗ/ُ( يااب سًبًك
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ػػػدن  ػػػدنا لػػاؿ : مػػػا أنػػت كًز كالرفػػ  أجػػػكد كأيرػػػر  ...ا ، لػػاؿ مػػػا  ػػػ في عبػػد اهلل كًز
ػػػدي ، كالجػػػر فػػػ  لكلػػػؾ : مػػػا  ػػػ ف  ػػػدو ، أحسػػػف فػػػ  : مػػػا أنػػػت كًز عبػػػد اهلل كًز

 .(ُ)(( كأجكد
فػػػ  المرػػػاؿ الػػػذم اسا ػػػيد بػػػو سػػػًبكًو : ))مػػػا  ػػػ ف عبػػػد اهلل كأحًػػػو 

لمعنػػى لعػػراب )أحًػػو( معطكفنػػا ت لفا ىػػذا اإلعػػراب  ً بػػاه ا ً ػػامو(( ال ًصػػ ٌ 
ت فًيػكف  معو فال مارا لذف مف لعرابو ماعكالن  علًو السًاؽ ت المراد ، كما ًدؿٌ 

  الجػػر(( ًعنػػ  : أفا ىػػذا الماعػػكؿ معػػو ال ًيػػكف فػػ لػػكؿ سػػًبكًو ))فلػػًس لالٌ 
مػػػا ًنطبػػػؽ علػػػى جػػػر )العػػػرًب( فػػػ  المرػػػاؿ  مجػػػركرنا ، كىػػػذا ىػػػذا المكضػػػ  لالٌ 

أناػو  لالٌ  (ِ)أىمً  اهلل ً ػامياًزدو ك   ف كجر )أم  اهلل( ف  نحك : ما الذم االه ، 
 د كأحسف .أجاز فًما بعد النصب ، رـا عاد كألرا ب فا الجر أجك 

كىػػذه الحقًقػػ  الاػػ  أ ػػار للًيػػػا سػػًبكًو صػػراح بيػػا صػػدر الفاضػػػؿ  
كأياػػد أفا ( ّ)كالبػػٌر اسػػرلو بالنصػػب كالجػػر((  بقكلػػو : ))اقػػكؿ : مػػا  ػػ ف لػػًسو 

ت لناػػو لػػًس   كنحػػكه فػػ  حػػال  النصػػب كالجػػر ممانػػ العطػػؼ فػػ  ىػػذا المرػػاؿ 
المنيىر علًو يال ال ًحًف لًس كالبٌر ، بؿ المنيىر علًو أحدىما ، كىك لًس ))

  (ْ) ، كيذلؾ لكلؾ : ما   ف عبد اهلل كأحًو ً امو((

                                                 

و ، احقًؽ ىركف ُ) نظػر :  َّٕػّٗٔ/ُ، كاعلًؽ بدً   َّٗ-َّٕ/ُ( يااب سًبًك ، ًك
     . ُٖٗ/ِ رح الاسيًؿ البف مالؾ 

و (  رح يااِ)  َِّ/ِب سًبًك

 .  ُِْ/ُ(  رح الماصؿ ف  صنع  اإلعراب ، المكسـك بالاجمًر ّ)

 .  ُِْ/ُ(  رح الماصؿ ف  صنع  اإلعراب ، المكسـك بالاجمًر ْ)
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نحػك :  ... فػنف يػاف المجػركر ظػاىرنا رجػ  الجػركلاؿ ابف مالػؾ : ))
ا   ف عمرك كالبيرِّ ًسرليا ، فنفا النصب فًو كف  يا ، كمما لًزد كالعرًب ًسبٌ 

 (ُ) ىك المحاار(( أمرالو جاحز على ضعؼ كالجرٌ 
كىػػذا ًعنػػ  أفا المعنػػى كالمقصػػكد كاحػػد فػػ  حػػال  النصػػب كالجػػر ، 
ػػد ،  ػػدو ، أراد معنػػى : مػػا  ػػ ف عبػػد اهلل مػػ  ًز فمػف لػػاؿ : مػػا  ػػ ف عبػػد اهلل كًز

 يما أراده ف  حاؿ النصب .
فػنف يػػاف ظػاىرنا المجػػركر بػالالـ كال ػػ ف ، كنحػكه فالمحاػػار )) :كلػاؿ 

ػػػػد كأحًػػػػؾ ، كمػػػػا  ػػػػ جػػػػكز العطػػػػؼ ، نحػػػػك : مػػػػا لًز  ف عبػػػػد اهلل كعمػػػػرك ، ًك
 (ِ)(( النصب

لػػػد أراد بػػػالعطؼ ، العطػػػؼ اللاظػػػ   ت لفا معنػػػى العطػػػؼ ممانػػػػ  ك 
كجػػػػكاز الجػػػػر كيًػػػر مػػػػراد ، يمػػػػا أكضػػػ  ذلػػػػؾ صػػػػدر الفاضػػػػؿ لبػػػؿ للًػػػػؿ ، 

ػػػػد كأحًػػػػؾ ، ىمػػػػا  كالنصػػػػب ، ًعنػػػػ  ػػػػدو ، كمػػػػا لًز أف : مػػػػا  ػػػػ ف عبػػػػد اهلل كًز
ػد كأحػاؾ ، كالاقػدًر فػ  يلًيمػا فػ   ػدنا ، كمػا لًز بمعنى : ما   ف عبػد اهلل كًز

 الحالًف : ما   ف عبد اهلل م  ًزدو ، كما لًزد م  أحًؾ .
أفا ابف مالؾ اعامؿ  م  الماعكؿ معو ف  حاؿ رفعو ، علػى  كلد مرٌ 

: ))كالمكاضػػ  الاػػ  ال ًصػػل  فًيػػا ، فقػػاؿ  البلػػو لاظنػػ معطػػكؼ علػػى مػػاأنػػو 
العطؼ علػى ضػربًف : أحػدىما : ايػرؾ فًػو العطػؼ لاظنػا كمعنػى ، كالرػان  : 
اسػػػاعمؿ فًػػػو العطػػػؼ لمجػػػرد اللاػػػظ ، ياسػػػاعماؿ النعػػػت علػػػى الجػػػكار ، فمػػػف 

جػػػب  ...الكؿ لػػػكليـ : اسػػػاكل المػػػا ي كالح ػػػب ى ، كمػػػا زلػػػت أسػػػًر كالنًػػػؿى  ًك
نحك : أنت كرأًيؾ ، كأنت أعلـ كماليؾ ، كالنصب عند اليرر ف  العطؼ ف  

ػػدنا ، كمػػا  ػػ نؾ كعمػػرنا  فػػنف يػػاف المجػػركر ظػػاىرنا ، رجػػ   ...نحػػك : مالػػؾ كًز

                                                 

 . ّّٖ/ُ( عمدة الحافظ كعدة الالفظ ُ)

     ُٕٗ/ِ( المصدر ناسو ِ)
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فكااو ، ريج  النصب  رٌ فنف حًؼ بو فكات ما ًض ...العطؼ ، كربما نصب 
 . (ُ) ((على المعً 

فمنػو  كنا بمعنػى )مػ (االسػـ لذا اػال كافاليالـ لذف جمًعو على أحكاؿ 
مػا ًجػب نصػبو ، أك ًاػرج  ، كمنػو مػػا ًجػب عطاػو لاظنػا أك ًاػرج  ت فًرفػػ  

لعطاػػػو لاظنػػػا علػػػى مجػػػركر ، كلػػػد  ػػػرح  لعطاػػػو لاظنػػػا علػػػى مرفػػػكع ، أك ًجػػػرٌ 
الحال  الحًرة بقكلو : ))كأ رت بقػكل  : حًػؼ بػو ، أم : بػالعطؼ فػكات مػا 

حك : ال ا اذا بالسمؾ كاللػبفى ، فكااو رج  النصب على المعً  ، على ن ًضرٌ 
كال ػػب ى ، بمعنػػى : ال ا اػػذى بالسػػمؾ مػػ  اللػػبف ، كال ًعجبػػؾ  كال ًعجبػػؾ اليػػؿي 

مػػ  ال ػػب   ، فالنصػػب علػػى المعًػػ  فػػ  ىػػذًف المرػػالًف ، كأمراليمػػا ت  اليػػؿي 
ف رجحػػاف النصػػب للسػػالم  بػػو ًبػػًف مػػراد المػػايلـ ، كالعطػػؼ ال ًبًنػػو ، فاعػػًٌ 

 . (ِ) ((، كضعؼ العطؼ ، لذ ىك بحالؼ ذلؾ فكااو عف فكات ما ًضرٌ 
  لرادة معنػػػى كيػػػالـ ابػػػف مالػػػؾ مػػػراده أف جػػػر )اللػػػبف( ك)ال ػػػب ( مػػػ

ػػػػد بػػػػو العطػػػػؼ حاٌل أناػػػػو ضػػػػعؼ ًلػػػػ المعًػػػػ  جػػػػاحز ، لالٌ   ًػػػػكىـ أفا ىػػػػذا الجػػػػر أًر
ػػا ، كال ًويػػد كًكضػػ   المحػػض ال مجػػرد العطػػؼ اللاظػػ  ، فًيػػكف الجػػر ملبسن

 معنى المعً  ، بحالؼ النصب . مراد المايلـ الذم ىك
ػا  كليذا فنفا حاؿ الجر ف  ىػذًف المرػالًف ، لػد أدحليمػا المػرادم أًضن
صػراح  ضػػمف العطػػؼ اللاظػػ  ، فػػ  بػاب الماعػػكؿ معػػو  ، فقػػاؿ : ))مسػػاحؿ 

، كذلػؾ فػ  كال ًجكز النصب  ...ىذا الباب أربع  ألساـ : ًجب فًو العطؼ 
 ماػرد ، نحػك : أنػت كرأًيػؾ ، كالرػان  لالٌ ك الػكاًاقدـ  مكضعًف : أحدىما : أالٌ 

مػف  ...أف ااقدـ جملػ  يًػر ماضػمن  معنػى فعػؿ ، نحػك:  أنػت أعلػـ كماليػؾ 

                                                 

  ُِٗػ ُُٗ/ِ(  رح الاسيًؿ ُ)

  َُِ/ِ( المصدر ناسو ِ)
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 مسػػػاحؿ القسػػػـ الرابػػػ  ، مرػػػاؿ : ال ا اػػػذا بالسػػػمؾ كاللػػػبفى ، كال ًعجبػػػؾ اليػػػؿي 
كال ب ى((
 (ُ). 

كالرػػان  اسػػػاعمؿ فًػػػو ذيػػر أبػػػك حًػػػاف الندلسػػ  فقػػػاؿ : ))كمرػػؿ ىػػػذا 
ؼ لمجػػرد اللاػػظ ، ياسػػاعماؿ النعػػت علػػى الجػػكار ، كمنػػو لػػكليـ : أنػػت العطػػ

كمسػاحؿ ىػذا البػاب  ... ره: أنت أعلـ م  مالػؾ ، يًػؼ اػدبٌ أعلـ كماليؾ ، أم 
أربع  ألساـ: الكؿ : ما ًجب فًو العطؼ كال ًجكز النصب ، كذلؾ لذا اقدـ 

ىػػذا مسػػمكع كيػػؿ ... الػػكاك ماػػرد ، نحػػك : يػػؿ رجػػؿ كضػػًعايو ، كأنػػت كرأًيػػؾ 
القسػػـ الرػػان  : مػػا ًجػػب فًػػو النصػػب ، كىػػك أف ًاقػػدـ الػػكاك ... مػػف العػػرب 

نحػػػػػك : مػػػػػا صػػػػػنعت  ...جملػػػػػ  فعلًػػػػػ  ، أك اسػػػػػمً  ماضػػػػػمن  معنػػػػػى الاعػػػػػؿ 
اهلل  نحػك : مػا  ػ ف عبػدً قسـ الرالث : ما ًػرج  فًػو العطػؼ ... ال...  كأباؾ 

بػ  : مػا اػرج  فًػو القسػـ الرا... كًزدو ، كًجكز النصػب ، نػص علًػو سػًبكًو 
نحػك لكلػؾ  : )ال ا اػذا بالسػمؾ كاللػبفى ، كال ًعجبػؾ  ...النصب علػى المعًػ  

 (ِ)(( نوراد مف المعً  ، كالعطؼ ال ًبًٌ فالنصب ًبًف الم... اليؿي كال ب ى 
يػػػكف مػػػف بػػػاب )) العطػػػؼ لمجػػػرد ال فًجػػػكز جػػػرٌ  لاػػػظ ، )اللػػػبف( ، ًك

لػػػػبف( بػػػػالجر ًيػػػػكف مػػػػف جيػػػػ  (( أم : أف )الياسػػػاعماؿ النعػػػػت علػػػػى الجػػػػكار
را لعطاو لاظنا على مجركر لبلػو ،  ػ نو  ػ ف  اعكؿ معو ، لالٌ المعنى م أناو جي

)مالؾ( ماعػػكؿ معػػو ، مػػف كاك ، فػػ  : أنػػت أعلػػـ كماليػػؾ ، فػػػالمرفػػكع : بعػػد الػػ
 جي  المعنى ، لينو رف  لعطاو لاظنا على مرفكع لبلو . 

و اسا يد بالماعكؿ معو ا لمنصػكب ، بالمرلػ  : مػا كلد مر أف سًبًك
ػدنا ، كمػا  ػ ف عبػد    نؾ كعمرنا ، كما   ف لًس كالبيػرا اسػرلو ، كمػا أنػت كًز
اهلل كًزدنا ، كاسا يد بالماعكؿ معو المرفكع بالمراؿ : ما أنت كًزدي ، كاسا يد 

                                                 

   َِٓػ ُٔٓاسيًؿ ص (  رح الُ)

      ِٖٖػ  ِٖٔ/ِ( ارا اؼ الضرب ِ)
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بػػالماعكؿ معػػػو المجػػػركر : بالمرلػػ  : مػػػا  ػػػ ف عبػػد اهلل كأحًػػػو ً ػػػامو ، كمػػػا 
ػػػػدو ، كأضػػػػاؼ للًيػػػػا  ػػػ ف عبػػػػد اهلل كالعػػػػ رًب ً ػػػػاميا ، كمػػػػا  ػػػ ف عبػػػػد اهلل كًز

الماعػكؿ معػو  السًراف  كما   ف ًزد كأمً  اهلل ً اميا ، فقد أجاز سًبكًو جػرٌ 
جره عند يكف مصاحبو ضػمًنرا أناو من   د يكف مصاحب  اسمنا ظاىرنا ، لالٌ عن

 عنػػػ  بػػػذلؾ العطػػػؼ اللاظػػػ  ، فقػػػػاؿعبػػػارة العطػػػؼ ، ًك ماصػػػالن ، مسػػػاعمالن 
ػػدنا ، مػػ)) فػػنف حملػػت اليػػالـ علػػى  ...نؾ كعمػػرنا ا  ػػ كذلػػؾ لكلػػؾ : مػػا لػػؾ كًز
 (ُ)(( اؼ المضمرة فيك لبً الي

نامػػا نصػػبكا عمػػرنا ،   كىػػك ً ػػرح يػػالـ سػػًبكًو ىػػذا : ))لػػاؿ السػػًراف كا 
لفا  فػػػ  المعنػػػى ، كلػػػـ ًصػػػ  العطػػػؼ علًػػػو تلفا عمػػػرنا ىػػػك  ػػػًرؾ اليػػػاؼ 

(( طؼ الظاىر المحاكض على المين ز عالياؼ ضمًر محاكض ، كال ًجك 
 . (ِ)ًعن  : عطؼ الظاىر على الضمًر 

كالحقًقػػ  أف ىػػذا يًػػر جػػاحز عنػػد لرادة العطػػؼ المحػػض الػػذم ًعنػػ  
، ايرار الجػار عنػد اقػدًره ، الا ًرؾ ف  الحيـ ، الذم ًقاض  لاحقًؽ معناه 

ػػػػد بػػػػو جػػػػرٌ  أفا الجػػػػرٌ  لالٌ  حيػػػػـ  معًػػػػ  ، ال جػػػػر عطػػػػؼ ت لفا  ًجػػػػكز ، لذا أًر
الماعػػكؿ معػػو يًػػر حيػػـ المعطػػكؼ ، فيػػك ًاًػػد المصػػاحب  ال الا ػػًرؾ ، فػػال 
ًكجب معناه اقدًر حرؼ الجر ، كليذا أجاز سػًبكًو كالنحػاة مجػ   الماعػكؿ 

ًر المحاػػكض مػػف يًػػر أم ل ػػياؿ يػػاف ، يالمرلػػ  ممعػػو مػػف مصػػاحبو الضػػ
ػػػػدنا ، كمػػػػا  ػػػػانؾ كعمػػػػرنا ، ك  بقػػػػػكؿ الاػػػػ  اسا ػػػػيد بيػػػػا سػػػػًبكًو : مػػػػا لػػػػػؾ كًز

 ال اعر :

                                                 

و ، احقًؽ ىركف ُ)       ّٖٔ/ُ، كاعلًؽ بدً   َّٕ/ُ( يااب سًبًك

و ِ)       َِِ/ِ(  رح يااب سًبًك
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ٍت ًايام ي بالرجاؿ      ( .ُ)فما لىؾى كالالىدشدى حكؿى نٍجدو    كلد يصا

ػا كمجػركرنا ،  ابًاف ممػا اقػداـ أفا الماعػكؿ معػو لػد كرد فػ  الل ػ  مرفكعن
لػػكه  ة يلمػػا كجػػدكه فػػ  أحػػد ىػػذًف الػػكجيًفلالا أفا النحػػا بػػ مِّ ا كًػػؿ يػػاف ، ، أكا

أك حبػػر ، حاػػى لػػك يػػاف ىػػذا الا كًػػؿ سػػحًانا ، دأ علػػى أناػػو معطػػكؼ ، أك مباػػ
رمػػػ  ، كحػػػالؼ المعنػػػى المقصػػػكد ، ك  جػػػداا ، كحاػػػى لػػػك يػػػاف معنػػػاه ال ًصػػػ ٌ 

بيػؿ كضػكح ، كىػك لػكؿ ىذه الحقًق  ياملػ    اىد  عرم ، اامراؿ فًو كحده ،
 ال اعر : 

اؾ سًؼه مينادي   لذا يانت اليًجا  كان قت العصا  فحسبيؾى كالضحا
كأكجػب كلػاؿ ابػف مالػؾ : )) (ِ)ىػذا البًػت للػى جًرػر كلػًس فػ  دًكانػو نيًسػبى 

سًبكًو النصب ف  : ما لؾ كًزدنا ، كما   نؾ كعمرنا ، ك بييا مما المجركر 
مًر المجركر ف  يًر الضركرة ال ًجًز العطؼ على الض وى فًو ضمًر ت لنٌ 

الحاػػش كركل الجػػر ، كأجػػازه الحاػػش كاليكفًػػكف علػػى ضػػعؼ ، بنعػػادة  لالٌ 
كالجػػػر  و ،، فالنصػػب علػػػى أناػػو ماعػػػكؿ معػػ بنصػػب )الضػػػحاؾ( كرفعػػو كجػػػره

علػػػى أناػػػو معطػػػكؼ ، كالرفػػػ  علػػػى أناػػػو مباػػػدأ محػػػذكؼ الحبػػػر ، ي ٌنػػػو لػػػاؿ : 
كاإلعرابػػػػػاف الحًػػػػػراف ، الرػػػػػان   (ّ)اؾ يػػػػػذلؾ((فحسػػػػػبؾ سػػػػػًؼ ميناػػػػػده كالضػػػػػحا 

                                                 

و ، احقًؽ ىركف ُ) و  ّٖٔ/ُ، كاعلًؽ بدً    َّٕ/ُ( يااب سًبًك ، ك ػرح ياػاب سػًبًك
و ص َِِ/ِ ، كالبًػػػػت لمسػػػػيًف الػػػػدارم  مػػػػف  ُُٕ ، كالنيػػػػت فػػػػ  ااسػػػػًر ياػػػػاب سػػػػًبًك

ب كالمجػػ   حًػػرة ، كيصػػت : امػػاوت ، نجػػد كايامػػ  : مكضػػعاف االػػكافر ، كالالػػدد : الػػذى
معركفػػاف : كالمعنػػى : مالػػؾ اػػذىب كاجػػ   للػػػى نجػػد بػػالريـ مػػف لحطيػػا ، كااػػرؾ ايامػػػ  

عػركس ، كاػاج ال ُٖٖ/ُّلعػرب الحصب  ، م  يررة رجاليا كالمقًمًف فًيا ًنظر : لسػاف ا
ٗ/ٕٕ. 

عػػػراب القػػػرلف للنحػػػاس َِٖ/ُ  ( ًنظػػػر : معػػػان  القػػػرلف للاػػػراِ) ، ك ػػػرح  ّْٓص  ، كا 
 . ُُِ/ْ، كلساف العرب  ّْٖ/ُالماصؿ البف ًعًش 

 .      ِّٖ/ُ( عمدة الحافظ كعدة الالفظ ّ)



- 211 - 

 

اؾ ىػػك السػػًؼ ناسػػو كالرالػػث يالىمػػا ال ًصػػ ٌ  ت فًيػػكف المعنػػى  ت لفا الضػػحا
البًػػػػػت ، كيػػػػذلؾ ركل ابػػػػػف ى ػػػػػاـ ىػػػػػذا  بمكجبيمػػػػا : كحسػػػػػب السػػػػػًؼ سػػػػػًؼي 

اؾى  كلػػػاؿ الصػػػباف : ))كركل يمػػػا فػػػ  الم نػػػ   (ُ)( بالحريػػػات الػػػرالث)كالضػػػحا
ػػا ، فػػالجر لًػػؿ بنضػػمار )حسػػب( أيحػػرل ، كلًػػؿ  جػػر )الضػػحاؾ( كرفعػػو أًضن

حسػػػب( بػػػالعطؼ ، كالرفػػػ  علػػػى أفا الصػػػؿ : كحسػػػب الضػػػحاؾ ، فحػػػذؼ )
 مالؾ المذيكر . كىذا يقكؿ ابف  (ِ) كحلاو المضاؼ للًو((

الت كالاقػدًرات ت السػاطاع  بكسػاطايا لك جاز الحذ بمرؿ ىػذه الاػ ًك
، أف ًقلػب لكاعػد النحػك العربػ  رأسنػا علػى عقػب ت فقػد سػليكا أمش باحث ياف 

ػػػ  ، كايلااػػػكا فػػػ  الا كًػػػؿ أًا  مػػػا ايلشػػػؼ ، ىػػػذه الطػػػرؽ الملاكًػػػ  الضػػػًِّق  كالمعكجا
ال ًعارفػػكا بمجػػ   أف ، يػػؿش ذلػػؾ مػػف أجػػؿ كاعساػػاكا فػػ  الاقػػدًر أًامػػا اعسشػػؼ 

ػػػػا كمجػػػػركرنا ،  كيًػػػػؼ أجػػػػاز ابػػػػف مالػػػػؾ كيًػػػػره لعػػػػراب الماعػػػػكؿ معػػػػو مرفكعن
كمرؿ ىذا العطؼ ممان   جر معطكفنا على الياؼ ف  )حسبؾ()الضحاؾ( بال

كلػػد ؟!  بػػذلؾ بناسػػو   عًؼ عنػػد اليػػكفًًف ، يمػػا صػػراحكضػػعنػد البصػػًرًف ، 
؟! كليػػذا جعػػؿ الزمح ػػرم مػػرا يًػػؼ أنايػػـ اسػػاقبحكا كركده فػػ  القػػرلف اليػػًرـ 

كاك )كالضػػػػػحاؾ( كاك معًػػػػػ  ))لفا عطػػػػػؼ الظػػػػػاىر المجػػػػػركر علػػػػػى المينػػػػػى 
 (ّ) ممان ((

)الضحاؾ( فػػػ  ال ػػػاىد المػػػذيكر ػىػػػذا مػػػف جيػػػ  كمػػػف جيػػػ  أحػػػرل فػػػ
نػػى الماعػػكؿ معػػو ت ال ليكنػػو ىػػك مع ال ًصػػ  فًػػو لالٌ ، برفعػػو كنصػػبو كجػػرِّه 

ا ال ًصػ ٌ   فًػو معنػى العطػؼ كاالباػدا  المعنى المراد فحسب ، بؿ ليكنو أًضن
يػػؿ اػػ كًالايـ ))لػػاؿ ابػػف بػػرِّم : كالػػكاك فػػ   المعًػػ  فػػ  البًػػت كاضػػح  اػػردش ت ف

                                                 

 .      ْٗٓ/ِ، كالمحرر الكجًز البف عطً  الندلس   ّٔٓ/ِ( ًنظر : م ن  اللبًب ُ)

 .     َُِ/ِ  الصباف ( حا ًِ)

 .     ِِٔ/ِ( الي اؼ ّ)
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اؾ ناسػػػػو ، ىػػػػك لفا المعنػػػػى  ... لكلػػػػو )كالضػػػػحاؾ( بمعنػػػػى البػػػػا  أفا الضػػػػحا
 (ُ) ، كلػػػًس المعنػػػى : ًياًػػػؾ كًياػػػ  الضػػػحاؾ سػػػًؼه ميناػػػده((السػػػًؼ المييىناػػػدي 

أف ًيكف معناه : لذا ن بت الحرب كاارلًت الجماعات ،  فالبًت ال ًحامؿ لالٌ 
 (ِ)فًياًؾ م  الضحاؾ سًؼه مصنكعه مف حدًد اليند

كعلػػى أسػػاس ىػػذه الحقًقػػ  الاػػ  بًنااىػػا نقػػكؿ : لناػػو يمػػا كرد الماعػػكؿ 
ػا ، ف  الل ػ  منصػكبنامعو  كفػ  ال ػاىد ناسػو ، فقػد كرد مجػركرنا ، ك  ، كمرفكعن

ـي الاػػًذم فػػ  لكلػػو اعػػالى : )يػػذلؾ فػػ  القػػرلف اليػػًرـ ،  باييػػ ًىػػا أىًشيىػػا الناػػاسي اااقيػػكٍا رى
ًنسىا  كىاااقيك  االن يىًرًرنا كى بىثا ًمٍنييمىا ًرجى يىا كى ٍكجى لىؽى ًمٍنيىا زى لىقىييـ مِّف ناٍاسو كىاًحدىةو كىحى ٍا حى

ًلًبنػػا ـٍ رى ًٍيي لىػػ ـى ًلفا اللٌػػوى يىػػافى عى ػػا ػػا ليكفى بًػػًو كىالىٍرحى { فػػ  ُ( }النسػػا  :اللٌػػوى الاػػًذم اىسى
( بػػػالجر ، كا مػػػ  لاقػػػدًر : مػػػ  الرحػػػاـ ، فػػػال ًيػػػكف رلػػػرا ة مػػػف لػػػرأ )الرحػػػاـً

ل ػػياؿ ت لف يػػؿ اإل ػػياالت الاػػ  أرارىػػا النحػػاة كالماسػػركف ، يانػػت اسػػانادنا 
 اـ( معطكؼ ، كالحؽ أناو ماعكؿ معو ، كلد جا  ىنا مجركرنا للى أف )الرح

عرابػو  ابًف مما اقػدـ ذيػره ، أفا ياػب النحػك ، كياػب معػان  القػرلف كا 
كااسػػػًره  أجمعػػػت علػػػى أفا : كاك )كالرحػػػاـ( كاك عطػػػؼ . كالحقًقػػػ  أفا ىػػػذه 

 كر : الكاك ، كاك معً  ،  ك)الرحاـ( ماعكؿ معو ، كالدلًؿ على ذؾ رالر  أم
ٍنػػ ي النحػػاة ، كالمعػػربًف ، كالماسػػًرف عطػػؼ االسػػـ الظػػاىر  الكؿ : مى
علػػى الضػػمًر المحاػػكض ، ككصػػايـ ىػػذا العطػػؼ بػػالقب  ، كاللحػػف ، كعػػػدـ 
الاصػػاح  مػػف جيػػ  ، كاعاػػرافيـ جمًعنػػا بػػ فا لػػرا ة )الرحػػاـ( بػػالحاض لػػرا ة 

  علػى أف كاك دالل  لاطع  دام  سبعً  ماكاارة ، منزل  مف جي  أحرل . ًدؿٌ 
ػػػاـً ) ( لًسػػػت كاك عطػػػؼ ، بػػػؿ ىػػػ  كاك المعًػػػ   المسػػػاقل  عػػػف لعػػػراب كىالىٍرحى

مصاحبيا ، لناو ال ًص  البا  أف ًق  القرلف اليًرـ ، ف  اللحف ، كاساعماؿ 

                                                 

 .      َُٖ/َُ( لساف العرب ُ)

ؿ البف ًعًش  ِِٔ/ِ( ًنظر : الي اؼ ِ)  . ّْٖ/ُ، كالماصا
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يمػػا لػػاؿ ، مػػا لػػب  مػػف السػػالًب ، كاحاًػػار الميػػركه ، كالػػردم  فػػ  اإلعػػراب 
ـ أبلػػػػغ ياػػػػاب ، ًياػػػػ  أناػػػػو يػػػػػالـ رب الطبػػػػرم ، مػػػػ  العلػػػػـ أفا القػػػػرلف اليػػػػًر

 العالمًف .
الران  : ًحالؼ الماعكؿ معو عف المعطكؼ ، ب فا المعطكؼ مرابط 
جب نصبو  بالمعطكؼ علًو ، ف  الحيـ كاإلعراب ، فًجب رفعو لذا رف  ، ًك
ػػا الماعػػكؿ معػػو ، فيػػك ماحػػرر مػػف ىػػذه  لذا نصػػب ، كًجػػب جػػراه لذا جػػرا ، أما

ل  لو بنعراب مصاحبو  ت لذلؾ جاز ف  الماعكؿ معو الرفػ  الابعً  ، كال عال
{ ُٕكالنصب كالجر ، ف  لكلو اعالى : )ف ٍجًمعكا أمرىيـ ك ريا يـ(}ًكنس : 

فػػ  المبحػػث السػػابؽ لػػرا ة ) ػػريا يـ( بالنصػػب كالرفػػ  ، كيػػذلؾ فقػػد  فقػػد مػػرٌ 
لػػكه علػػػى أناػػو معطػػػكؼ علػػى الضػػػمًر فػػػ   لػػرأت فرلػػػ  ) ػػرياحيـ( بػػػالجر، كأكا
)أمػػػػريـ( كالاقػػػػدًر : كأمػػػػر  ػػػػرياحيـ ، رػػػػـ كيجيػػػػت ىػػػػذه القػػػػرا ة علػػػػى حػػػػذؼ 

بقػا  المضػاؼ للًػػو مجػركرنا علػى حالػػو  ؼ ىػػذا كال ًحاػى ايلٌػ (ُ)المضػاؼ ، كا 
الا كًػػػؿ ت لفا المضػػػاؼ ، لذا حػػػذؼ ، حػػػذؼ عملػػػو ، كحػػػؿ المضػػػاؼ للًػػػو 

لبػػؿ  محلػػو ، كأحػػذ لعرابػػو ، أم : أفا المضػػاؼ للًػػو ًرجػػ  للػػى مػػا يػػاف علًػػو
اإلضػػاف  ، كالقػػكؿ الصػػحً  مػػا بػػدأنا بػػذيره ، بػػ ٌف ) ػػريا يـ( ماعػػكؿ معػػو ت 
كلػػػذلؾ جػػػازت لرا اػػػو بالحريػػػات الػػػرالث ت لاحػػػرره مػػػف الابعًػػػ  المحيػػػـك بيػػػا 

ػد مػف الػكاك فػ  ) ػاـً المعطكؼ ،  فًيػكف الػدلًؿ علػى أناػو لػد أًر ( معنػى كىالىٍرحى
ليػػف ليػػكف النحػػاة  كالماسػػًرف ، المعًػػ  ، لػػرا ة الرحػػاـ بالحريػػات الػػرالث . ك 

منصكبنا ، راحكا جمًعنا ًلاجحػكف  أفا الماعكؿ معو ، ال ًيكف لالٌ لد ذىبكا للى 
 للى الا كًؿ كالاقدًر ف  ااسًر ما جا  منو مرفكعنا ، أك مجركرنا : 

                                                 

ػػؿ  ِِّ/ٓ، كالبحػػر المحػػًط  ُِّ/ّ( ًنظػر : المحػػرر الػػكجًز ُ)  ُُٗ/ّ، كأنػػكار الانًز
 . ِّْ/ٔ، كالدر المصكف 
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ػػد : الػػذم لػػاؿ ابػػف جنػػ  ))  مػػف ذلػػؾ لػػرا ة أبػػ  عبػػد الػػرحمف بػػف ًًز
ـي ، رفعنػػػا ًنب ػػػ  أف ًيػػػػكف رفعػػػػو علػػػػى  ...لػػػػرا ة رالرػػػػ   اسػػػا لكف بػػػػو كالرحػػػػا

ـي مما ًجب أف ااقكه(( االبادا  كحبره محذكؼ ، أم : كالرحا
 (ُ) 

كالرفػ   ...كلاؿ الزمح رم : )) كلرئ ) كالرحاـ( بالحريات الرالث 
اقػى ، أك كالرحػاـ على أناو مبادأ حبره محػذكؼ ، ي ناػو لًػؿ : كالرحػاـ ممػا ًي 

ػد : )كالرحػاـ( كلاؿ ابف عطً  : )) (ِ)(( مما ًاسا ؿ بو كلػرأ عبػد اهلل بػف ًًز
أف ر ، اقػػػػدًره : كالرحػػػػاـ أىػػػػؿ بػػػػالرف  ، كذلػػػػؾ علػػػػى االباػػػػدا  كالحبػػػػر مقػػػػدٌ 

كلاؿ العيبرم : )) كلػد لػرئ  ػادنا بػالرف  ، كىػك مباػدأ ، كالحبػر  (ّ)(( اكصؿ
 . (ْ)(( الرحاـ محارم  ، أك كاجب حرمايامحذكؼ ، اقدًره : ك 

ػ  جػاىزة  كىذا ىك دًدف النحػاة ، كالماسػًرف ، فقػد أعػدكا لكالػب اقدًًر
، أناػػو مػػا مػػف  حالػػ  أ ػػيلت علػػًيـ ، مػػف ذلػػؾ مػػرالن  كا بيػػا يػػؿ، كىًوكىػػا لًحلٌػػ

لػػػكه علػػػى أناػػػو مباػػػدأ محػػػذكؼ الحبػػػر ،  أك مرفػػػكع جيلػػػكا داللػػػ  رفعػػػو ، لالا أكٌ 
 معطكؼ . 

  كالنصػب كالجػر، دلًػؿ اليػالـ ىنػا أفا لػرا ة )كالرحػاـ( بػالرففصاكة 
ػد بػو أف ًيػكف معطكفنػا ، للػـز حالػ  كاحػدة  على أناو ماعكؿ معو ت لناػو لػك أًر
مػػف ىػػذه الحػػاالت الػػرالث ، كيػػذلؾ ًقػػاؿ اليػػالـ ناسػػو فػػ  لػػرا ة )ك ػػرياويـ( 

 بالرف  ف  سكرة ًكنس .

                                                 

 .    ِٖٕ/ُ( المحاسب ُ)

 .   ِْٓ/ُ اؼ ( اليِ)

 .  ْ/ِ( المحرر الكجًز ّ)

نظػػر : البحػر المحػػًط  ِٓٓ/ُ( الابًػاف ْ) ػػؿ ااسػًر البًضػػاكم  ُِِ/ّ، ًك ، كأنػكار الانًز
 .  ٓ/ٓ، كالجام  لحياـ القرلف  ٖٓ/ِ
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المر الرالث : لك رجعنػا للػى ااسػًر الًػ  فػ  ياػب الااسػًر ، لابػًف 
ضػػكح ، أفا المقصػػكد مػػف الػػكاك معنػػى المعًػػ  ، فقػػد فساػػر الطبػػرم لنػػا بيػػؿ ك 

عػػػف لبػػػراىًـ  ...حػػػدرنا ابػػػف حمًػػػد بنصػػػب )الرحػػػاـ( كجرىػػػا ، بقكلػػػو ))اآلًػػػ  
ًلًبنػا) ـٍ رى ًٍيي لىػ ـى ًلفا اللٌػوى يىػافى عى ػا {    ُ}النسػا  :(كىاااقيكٍا الٌلوى الاًذم اىسىػا ليكفى بًػًو كىالىٍرحى

 الػػػذم اعػػػاطاكف بػػػو كالرحػػػاـ ،  ًقػػػكؿ : الرجػػػؿ ًسػػػ ؿ بػػػاهلل ًقػػكؿ  : ااقػػػكا اهلل
عػػف لبػػراىًـ ، لػػاؿ : ىػػك يقػػكؿ الرجػػؿ : أسػػ لؾ  ...كالػػرحـ ، حػػدرن  ًعقػػكب 

ػػػا ليكفى بًػػػًو بػػػاهلل ، أسػػػػ لؾ بػػػالرحـ ، ًعنػػػ  لكلػػػو اعػػػالى : ) كىاااقيػػػكٍا اللٌػػػوى الاػػػًذم اىسى
ـى  ػػػػا كىاااقيػػػػكٍا اللٌػػػػوى الاػػػػًذم ـ : )عػػػػف لبػػػػراىً ...( ، حػػػػدرنا محمػػػػد بػػػػف ب ػػػػار كىالىٍرحى

ـى  ػػا ػػا ليكفى بًػػًو كىالىٍرحى كعػػف مجاىػػد  ...( لػػاؿ : ًقػػكؿ : أسػػ لؾ بػػاهلل كبػػالرحـ اىسى
ـى ) ػػا ػػا ليكفى بًػػًو كىالىٍرحى ( لػػاؿ : ًقػػكؿ : أسػػ لؾ بػػاهلل كبػػالرحـ كىاااقيػػكٍا اللٌػػوى الاػػًذم اىسى

لػاؿ : ىػك لػكؿ  عػف الحسػف ، ...ىك لكؿ الرجؿ : اس لؾ بػاهلل كالػرحـ  َََ
ػػؿ لػػكؿ بعػػض مػػف لػػرأ لكلػػو  ...الرجػػؿ : أن ػػدؾ بػػاهلل كالػػرحـ  كعلػػى ىػػذا الا ًك
 . (ُ) ((حاـ على اليا  الا  ف  لكلو )بو(ا بالر )كالرحاـ( بالحاض ، عطان 

ػػا ًقرنػػكف الرحػػاـ بػػاهلل فػػ  السػػواؿ ، كىػػذا  أم : أف العػػرب يػػانكا داحمن
عنػػػى العطػػػؼ ، لػػػاؿ ابػػػف ال بم الكالػػػ  ًاػػػرض الاعبًػػػر عنػػػو بمعنػػػى المعًػػػ  ،

الػذم جػرت عػادايـ بػو ، ر عػف المػر القػدًـ لٌنما أراد حمػزة الحبػالجكزم : ))
كلػػاؿ الػػرازم ،  (ِ) ((سػػا لكف بػػو كبالرحػػاـ فػػ  الجاىلًػػ فػػالمعنى الػػذم ينػػاـ ا

كىػػك ًػػردش علػػى الزجػػاج : ))كاحػػام الزجػػاج علػػى فسػػاد ىػػذه القػػرا ة مػػف جيػػ  
 علًػػػو كسػػػلـ : ال احلاػػػكا بآبػػػاحيـ ، فػػػنذا عطاػػػت المعنػػػى ، بقكلػػػو ، صػػػلى اهلل

)الرحاـ( علػى المينػ  عػف اسػـ اهلل ، الاضػى ذلػؾ جػكاز الحلػؼ بالرحػاـ ، 
كًميػػف الجػػكاب عنػػو بػػ فا ىػػذا حياًػػ  عػػف فعػػؿ يػػانكا ًاعلكنػػو فػػ  الجاىلًػػ  ت 

                                                 

 .  ُِٖػَِٖ/ْ( جام  البًاف ُ)

 .  ٓ/ِ( زاد المسًر ِ)
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لنايػػػـ يػػػانكا ًقكلػػػكف : أسػػػػ لؾ بػػػاهلل كالػػػرحـ ، كحياًػػػ  ىػػػػذا الاعػػػؿ عػػػنيـ فػػػػ  
ػػا فالحػػدًث نيػػى الماضػػ   ، ال انػػاف  كركد النيػػ  عنػػو فػػ  المسػػاقبؿ ، كأًضن

، رػـ  ىػك حلػؼ بػاهلل أكالن  عف الحلؼ باآلبػا  فقػط ، كىػا ىنػا لػًس يػذلؾ ، بػؿ
 (ُ) ًقرف بو بعده ذير الرحـ ، فيذا ال ًناف  الحدًث((

( فػنلراف الرحػاـ ًىا أىًشيىا الناػاسي كالدلًؿ على ذلؾ ابادا  اآلً  بقكلو : )
باهلل بالسواؿ أمػر اعاػاد علًػو العػرب ، فػ راد اهلل أف ًحيًػو ، كىػذا دلًػؿ علػى 
أناو ال ًجكز أف ًيكف المراد مف الػكاك معنػى العطػؼ ت لناػو ًكجػب أف ًيػكف 
المعنػػى :  أفا الحلػػؼ بػػاهلل ، كالحلػػؼ بالرحػػاـ ، كلػػ  يػػؿ منيمػػا علػػى حػػدة ، 

العطؼ ًق  المحذكر ، كىػك مف يًر أف ًاعلؽ فعؿ أحدىما باآلحر ، أم : ب
نٌ  مػػػا ًاعػػػًف لرادة الحلػػػؼ باآلبػػػا  بصػػػا  مسػػػاقل  ، فبػػػو ال ًاعػػػًف االلاػػػراف ، كا 

ضػػمف الحالػػ  المقصػػكدة مػػف جيػػ  ،  ت لًيػػكف مدلكلػػو بالمعًػػ  داحػػالن بالمعًػػ   
 كالجاحزة مف جي  أحرل .

ػػػػا ليكفى  فػػػػػ)الرحاـ( لذف فػػػػ  لكلػػػػو اعػػػػالى : بًػػػػًو  )كىاااقيػػػػكٍا اللٌػػػػوى الاػػػػًذم اىسى
ًلًبنػػػا ـٍ رى ًٍيي لىػػػػ ػػػافى عى ـى ًلفا اللٌػػػػوى يى ػػػا { لًسػػػت يمػػػػا زعػػػـ النحػػػػاة  ُ( }النسػػػػا  :كىالىٍرحى

كالماسركف ، أنايا ماعكؿ بو ف  حاؿ نصبيا ، كأنايا مبادأ كحبره محذكؼ ف  
  ذلػؾ ماعػكؿ عطكفػ  فػ  حػاؿ جرىػا ، بػؿ ىػ  فػ  جمًػحاؿ رفعيا ، كأنايػا م

ػػد بنصػػبيا أف ًيػػكف المعنػى : كااقػػكا اهلل الػػذم اسػػا لكف بػػو مػػ   معػو ، كلػػد أيًر
ػػػػػد برفعيػػػػػا أف ًيػػػػػكف المعنػػػػػى : كااقػػػػػكا اهلل الػػػػػذم  الرحػػػػػاـ لذا اسػػػػػا لاـ ، كأيًر

كيرػػػر مػػػا اقرنػػػكف اسػػػاوليـ بيػػػا ، اسػػػا لكف بػػػو مػػػ  الرحػػػاـ ، الاػػػ  طػػػاؿ مػػػا 
ػد بجرىػا أف ًيػكف المعنػى : كااقػكا اهلل الػذم اسػا لكف بػو  باسػاوليـ بػاهلل ، كأًر

  الرحػػاـ الاػػ  ينػػاـ اقرنػػكف اسػػاوليـ بيػػا باسػػاوليـ بػػاهلل ، فػػ  يػػؿ مػػرة ، مػػ
 كيلما اسا لاـ ، كحلااـ كاساحلااـ . 

                                                 

نظر : اللباب ف  عل َْٖ-ْٕٗ/ّ( الااسًر اليبًر ُ)  . ُْٔ/ٔـك اليااب ، ًك
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ـٍ ريـا الى كيذلؾ ) ريا يـ( ف  لكلو اعالى : ) ـٍ كى يرىيىا يي يي فى ىٍجًمعيكٍا أىٍمرى
كٍا ًللى ا كىالى اين ـٍ ييما ن ريـا اٍلضي لىًٍيي ـٍ عى كفً ًىييٍف أىٍمرييي { لًسػت يمػا ُٕ( }ًكنس : ًظري

فػ  حػاؿ نصػبيا ، كمعطكفػ  علػى الػكاك مكا ، أنايػا معطكفػ  علػى )أمػريـ( زع
ػا  ف  )ف جمعكا( ف  حاؿ رفعيا ، كمضاؼ للًو ف  حاؿ جرىا ، بػؿ ىػ  أًضن
ػػد بنصػػبيا أف ًيػػكف المعنػػى : فػػ جمعكا  فػػ  جمًػػ  ذلػػؾ ماعػػكؿ معػػو ، كلػػد أًر

ػػػد برفع يػػػا أف ًيػػػكف المعنػػػى : فػػػ جمعكا أمػػػريـ مػػػ  أمػػػريـ مػػػ   ػػػرياحيـ ، كأًر
ػػد بجرىػػا أف ًيػػكف  ػػا أف ًمػػدكيـ بالنصػػر ، كأًر  ػػرياحيـ الػػذًف اػػدعكنيـ  دكمن
المعنػػػى ، فػػػ جمعكا أمػػػريـ مػػػ   ػػػػرياحيـ الػػػذًف ينػػػاـ اطلبػػػكف مػػػنيـ الم ػػػػكرة 

 كالعكف ف  يؿ مرة ، يلما عزماـ على     ، كأجمعاـ على أمر .
قػػد يانػػت ال اًػػ  منيػػا الاًسػػًر علػػى كاعػػدد القػػرا ات جػػا  لحيمػػ  ، ف

الم  ، أك الجم  بًف حيمًف ، أك للدالل  على حيمػًف  ػرعًًف ، أك الجمػ  
بًف معانًيا ، يما ىك الحاؿ ف  لرا ة ك) ك ريا يـ( ك)كالرحاـ( بالحريػات 

 الرالث 
كلد ياف ليؿ مػف ىػذه الحريػات الػرالث مػدلكليا  ، فقػد بًنػا مػف لبػؿ 

عً  المكلا  ، كلذلؾ أكجبػو النحػاة بعػد الفعػاؿ ، لذ الاعػؿ أف النصب ًاًد الم
ًاًد الحدكث المولت ، أما الرف  فًاًد المعً  الداحم  أك الرابا  ت كليذا أكجبو 
النحػػػاة عنػػػد اجػػػرد الاريًػػػب مػػػف الاعػػػؿ ، أم : كجػػػكده فػػػ  الجمػػػؿ االسػػػمً  ، 

 كالجمل  االسمً  ااًد الربات ، بحالؼ الاعلً  ، 
 : المآخذ: بع المبحث الرا
منصػكبنا  الماعػكؿ معػو ال ًيػكف لالٌ جماع النحاة كالماسًرف على أٌف ل

 ، امحض عنو ل ياالت ، كمآحذ عام  ، ًميف لجماليا فًما ً ا 
 ى أفا الماعػػكؿ معػػو ال ًيػػكف لالٌ حػػًف ذىػػب النحػػاة كالماسػػركف للػػ-ُ

ماػػػكاارة  منصػػكبنا ، كحػػػًف كرد ىػػػذا الماعػػكؿ فػػػ  القػػػرلف اليػػًرـ ، كفػػػ  لػػػرا ات
مرفكعنا كمجركرنا ، اضطركا للى أف ًوكلكه على أناػو معطػكؼ ت لًسػكيكا رفعػو 
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كجره ، رـ كصاكا ىذا العطؼ باللحف كالقب  ، فكلعكا ف  محذكر حطر ت لفا 
القرا ات الماكاارة جز  مف القرلف اليًرـ ، نػزؿ بيػا جبًرػؿ علًػو السػالـ ، كلػرأ 

، ف  صالاو ، كألرأ بيا أصحابو ، رضػ   بيا الرسكؿ ، صلى اهلل علًو كسلـ
ػف كلػبا  يػالـ اهلل ، سػبحانو  ف كلبا  لػرا ة ماػكاارة ، فقػد لحا اهلل عنيـ ، فمف لحا
، كيػػػالـ رسػػػكلو ، صػػػلى اهلل علًػػػو كسػػػلـ ، كأسػػػقط ناسػػػو فػػػ  حطًحػػػ  الطعػػػف 

 بالقرلف  .
ػػػا القػػػكؿ بػػػالعطؼ اللاظػػػ  ، كىػػػ  بدعػػػ  احالقيػػػا -ِ مػػػف المآحػػػذ أًضن

ت لاسكًغ رفػ  االسػـ بعػد كاك المعًػ  ، علػى أناػو ريفػ  لعطاػو لاظنػا علػى النحاة 
ػػػا ، كمػػػف  مػػػا لبلػػػو ، فػػػرارنا مػػػف االعاػػػراؼ بجػػػكاز مجػػػ   الماعػػػكؿ معػػػو مرفكعن
العجًب أنايـ  بيكه بجر النعت على الجػكار ، كىػـ ًعنػكف المرػاؿ الم ػيكر ، 

لسػما  الاػ  سػكاغ ىذا جحري ضب  حربو ، كىذا المرػاؿ ال ًنطبػؽ الباػ  علػى ا
النحػػاة رفعيػػا ت لعطايػػا لاظنػػا علػػى مػػا لبليػػا ت لفا العطػػؼ اللاظػػ  ، يمػػا ىػػك 
الحػػاؿ فػػ  جػػر النعػػت علػػى الجػػكار ، ًقاضػػ  لابػػاع حريػػ  اللاػػظ لبلػػو ، كىػػذا 

أفا أيلػػب المرلػػ   و المجػػاكر لػػو مضػػمكـ اآلحػػر ، لالٌ ًكجػػب أف ًيػػكف مػػا لبلػػ
ػػا مااػػكح الاػػ  اسا ػػيد بيػػا النحػػاة ، فػػ  ىػػذا  البػػاب يػػاف المابػػكع المجػػاكر ، لما

أف ًيػػػداعى بػػػ فا االسػػػـ ) ػػػ نيؾ( فػػػ   حػػػر ، أك ميسػػػكره ، فيًػػػؼ ًصػػػ  مػػػرالن اآل
 ) ( ك)أنػػػتى فػػػ  بضػػػـ لحػػػره ت لعطاػػػو لاظنػػػا علػػػى )أنػػػتى نحػػػك : أنػػػتى ك ػػػ نيؾ ، ري

 و ؟! مااكح اآلحر ،  أك ميسكر اآلحر ف  نحك : يؿش رجؿو كضًعاي 
النعػت علػى الجػكار ، ليػاف حػؽ المرػاؿ الكؿ فلك عكمؿ معاملػ  جػر 

النصػػب ، كأف ًقػػاؿ : أنػػتى ك ػػ نىؾ ، كحػػؽ المرػػاؿ الرػػان  الجػػر ، كأف ًقػػاؿ : 
 يؿش رجؿو كضًعًاو .

 ك أفا الماعػػػػكؿ معػػػػو ال ًيػػػػكف لالٌ أ ػػػػاع النحػػػػاة فػػػػ  ياػػػػب النحػػػػ -ّ
ػا ، كمػف أجػؿ أف ال ًي سػركا منصكبنا : كلد ابًاف أناػو لػد جػا  فػ  الل ػ  مرفكعن

ىذه القاعدة اللاظً  الا  صايكىا ب ناسيـ ، راحكا ًعالجكف لضً  رفعػو بػ ٍف 
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جعلػكا كاك المعًػػ  كاك عطػؼ ت لًسػػكيكا رفػػ  االسػـ بعػػدىا علػى أناػػو معطػػكؼ 
ال ماعكؿ معو ، كىذا مما حدا بيـ للى أٍف ًكلعكا أناسيـ ف  انالض فظً  ، 

ذ بيػػػذا الانػػػػالض ، فقػػػػاؿ : كالعجًػػػب أفا ابػػػػف جنِّػػػ  لػػػػد صػػػػراح بضػػػركرة الحػػػػ
))كمػػػف ذلػػػؾ لػػػكليـ فػػػ  لػػػكؿ العػػػرب : يػػػؿش رجػػػؿ كصػػػنعايو ، كأنػػػت ك ػػػ نيؾ ، 

بػػؿ لعمػػرم لفا المعنػػى  ...معنػػاه : أنػػت مػػ   ػػ ًنؾ ، كيػػؿش رجػػؿ مػػ  صػػنعًاو 
 (ُ) علًو ، يًر أفا اقدًر اإلعراب على يًره((

و أكجػػػب ، ليناػػػ فقػػػد ألسػػػـ ابػػػف جنِّػػػ  بعمػػػره أفا المعنػػػى معنػػػى المعًػػػ  
بػػػريـ ذلػػػؾ لعػػػراب الػػػكاك فػػػ  المرػػػالًف كاك عطػػػؼ ،  كلػػػاؿ ابػػػف ى ػػػاـ : ))كال 

ٍف يػػاف ا  سػػمنا كالعنػػا بعػػد كاك بمعنػػى )مػػ (نحػػك : يػػؿش رجػػؿ كضػػًعايو ت لناػػو كا 
كلػػاؿ ابػػف عقًػػؿ : ))المكضػػ  الرالػػث : أٍف ًقػػ  (ِ) لينيػػا يًػػر مسػػبكل  باعػػؿ((

(  بعػػد المباػػػدأ كاك ىػػػ  نػػػص فػػػ  المعًػػػ  ، نحػػػك : ييػػػؿش رجػػػؿ كضػػػًعايو ، فػػػػ)ييؿش
( كالحبػػر محػػذكؼ ، كالاقػػدًر : معطػػكؼ علػػى )يػػؿٌ  (كضػػًعايو، كلكلػػو )مباػػدأ 

ييػػؿش رجػػؿ كضػػًعايو مقارنػػاف ، كًقػػدر الحبػػر بعػػد كاك المعًػػ  ، كلًػػؿ ال ًحاػػاج 
للى اقػدًر الحبػر ت لفا معنػى : يػؿش رجػؿ كضػًعايو ، يػؿش رجػؿ مػ  ضػًعاو ، 

ًحااج للى اقدًر حبر ، كاحاار ىذا المذىب ابف عصػاكر  كىذا يالـ ااـ ، ال
ا ف  المعً  لـ ًحذؼ الحبر كجكبنػا  ف   رح اإلًضاح ، فنٍف لـ ايف الكاك نص 

ك لاحماف((  (ّ) ، نحك : ًزد كعمره
نامػا  كلاؿ السًكط  : ))كذىب اليكفًػكف للػى أفا الحبػر لػـ ًحػذؼ ت كا 

، فيػػػك يػػػالـ اػػػاـ ال ًحاػػػاج للػػػى أينػػػت عنػػػو الػػػكاك ينينػػػا  المرفػػػكع بالكصػػػؼ 

                                                 

 . ِِٗ/ُ( الحصاحص ُ)

 . ِِْ(  رح  ذكر الذىب ص ِ)

 ِّٓ/ُ(  رح ابف عقًؿ ّ)
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ا فػػ  المعًػػ  ، بػػ ًف  اقػػدًر ، كاحاػػاره ابػػف حػػركؼ ، فػػنٍف لػػـ ايػػف الػػكاك صػػًرحن
ك مقركناف ، جاز الحذؼ كاإلربات(( احاملت العطؼ ، نحك ًزد كعمري
 (ُ) 

كجػػػا  فػػػ  الاصػػػًر  مرػػػؿ ىػػػذا اليػػػالـ ، كمػػػف عبارااػػػو : ))الرالرػػػ  أٍف 
ك ، ى  نصٌّ ف  المعً  ، نحك : يؿش رجػؿ ًيكف المبادأ معطكفنا علًو اسـ بكا

كضػػػػػػًعايو : حرفايػػػػػػو أك صػػػػػػنعايو ، كسػػػػػػمًت ، ضػػػػػػًعاو ت لفا  (ِ) كضػػػػػػًعايو((
 (ّ)صاحبيا ًضً  بارييا ، أك ى  اضً  بارييا

ػػػا فػػػ   فيػػػـ مػػػف جيػػػ  ًكجبػػػكف جعػػػؿ  كاك : يػػػؿ رجػػػؿ كضػػػًعايو ، نصن
كاك عطػؼ  ت المعً  : لينايـ مػف جيػ  أحػرل ًكجبػكف جعػؿ ىػذه الػكاك ناسػيا 

الٌ لًاسنى   فال ًيكف رم  حبر محذكؼ كجكبنا  لعراب ) ضًعايو( معطكفنا ت كا 
راح بػو مػف لػدف النحػاة ، ال أدرم   كىذا ىك أب   صكر الانالض المصى

يًؼ جمعكا  ف  الكاك ناسيا ، كفػ  الجملػ  ناسػيا بػًف  العطػؼ كالمعًػ  ، لذ 
 ًميف الجم  بًنيما . ىما معنًاف محالااف ، كأحياميما محالا  ، فال

ػد كعمػ-ْ رك، ًحامػؿ أف ًيػكف الػذم ًذير النحاة انو لذا للنا: جػا  ًز
ػػد( جػػا  أكالن  حامػػؿ أف ًيػػكف كًحامػػؿ أف ًيػػكف الػػذم جػػا  أكالن  )ًز )عمػػرك( ًك

 .(ْ)ايما معن مجًح
يػػػا ال  أنٌ فػػػكاك العطػػػؼ باالحامػػػاؿ الحًػػػر اضػػػمنت معنػػػى المعًػػػ ، لالٌ 

ارىا علًػػػػػو، كلػػػػػد أيػػػػػد النحػػػػػاة ىػػػػػذه الحقًقػػػػػ  اسػػػػمى كاك المعًػػػػػ  ت لعػػػػػدـ الاصػػػػػ

                                                 

 . ّْٗ/ُ( ىم  اليكام  ُ)

 . ُّٔ/ُ(  رح الاصًر  على الاكضً  ِ)

 . ّْْ/ُ( ًنظر : حا ً  الصباف ّ)

، كالمقاصػد ُُّ-َُّ/ُك ػرح اللمػ  البػف برىػاف العيبػرم،  ْْٓ/ِ( مجالس رعلػب 4)
 . ُٔٔ/ُرح اإلًضاح ف   
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يا))جامع  يًر عاطا (( كعراؼ كاك العطػؼ فالمجا ع  عراؼ كاك المعً  ب نٌ 
 .(ُ)ب نيا ))جامع  عاطا ((

فقد صرح المجا ع  ب ف كاك المعً  ًجب اجردىا مف معنػى العطػؼ 
ؼ الا  ًجام  فًيا العط فٌ : جامع  يًر عاطا ، كصرح ب  حًف عرفيا بقكلو

يػػػا كالمعًػػ ، ىػػ  الػػػكاك المعركفػػ  عنػػد النحػػػكًًف بػػكاك العطػػؼ حػػػًف عرفيػػا ب نٌ 
لػػى مرػػؿ ىػػذا أ ػار أبػػك البريػػات بػػف االنبػػارم فػػذير أف كاك  جامعػ  عاطاػػ  ، كا 
العطػػػؼ فًيػػػا معنًػػػاف ))العطػػػؼ كمعنػػػى الجمػػػ ، فلمػػػا كضػػػعت مكضػػػ  )مػػػ ( 

 .(ِ)حلعت عنيا دالل  العطؼ((
ذا صػػػػ  أف كاك )يػػػػؿش رجػػػػؿ و لكىنػػػػا ااضػػػػ  مسػػػػ ل  ميمػػػػ ، كىػػػػ : أناػػػػ

ىػػػ  معًػػػ  كعطػػػؼ، يمػػػا ذىػػػب النحػػػاة ، فننيػػػا سػػػايكف عػػػًف الػػػكاك  كضػػػًعايو(
ناػو ال ًجػكز اسػمًايا كاك المعًػ ، كبمػا أنٌ  يػـ المعركف  عندىـ بكاك العطػؼ ، كا 

ػػدىا مػػف معنػػى  فػػنفٌ  يػػا بمعنػػى )مػػ (ى أنٌ مجمعػػكف علػػ ىػػذا المعنػػى ًكجػػب اجًر
 العطؼ.

ػػػب فػػػ  ىػػػذه المسػػػ ل  أفا النحػػػاة ًعػػػالجكف ل ػػػياالت نحكًػػػ  مػػػف  كال ًر
احاالليـ عف طًرؽ  الجم  بًف العطؼ كالمعً  ، بػريـ أنيػـ ًصػرحكف بعػدـ 

صػػػػح  اجامػػػػاع معنًػػػػ  العطػػػػؼ  أٍف أيػػػػد الجرجػػػػان  مػػػػرالن  بعػػػػدجػػػػكاز ذلػػػػؾ ، ف
كالمعً  ف  الكاك الداحل  على الاعؿ المضػارع ، لػاؿ إلربػات ذلػؾ : ))لفا ىػذه 

ػد أنٌ حًػر مػف الم ػركح ت ؿ: ال رحي كالم ركحي الكاك ى  "يما اقك  ا يمػا جمًعنػاًر
ػػد أف يػػؿٌ  كاحػػد مػػف ال ػػرح كالم ػػركح حًػػر مػػف  حًػػر مػػف ىػػذا الكاحػػد ، كال اًر

                                                 

 . ُٖٓ(  رح عًكف اإلعراب. ص1)

 . َّمس ل   ِِٗ/ُ( اإلنصاؼ 2)
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ػد  الم ركح... يًؼ كف  ذلؾ اساحال  ، لناو بمنزل  أف اقكؿ: يؿ كاحد مف ًز
 .(ُ)كعمرك حًر مف ًزد ، كىذا يقكلؾ: ًزد حًر مف ًزد كذا محاؿ((

نا ال بد أف نس ؿ ما الدلًؿ الذم اساند للًو الجرجان  فػ  أفا الػكاك كى
فػػ  لػػكؿ القاحػػؿ: ال ػػرحي كالم ػػركحي حًػػر مػػف الم ػػركح ، ىػػ  كاك جمعػػت بػػًف 

ا حًػػر مػػف يمػػا جمًعنػػالعطػػؼ كالمعًػػ  ؟ فحػػًف ذيػػر أفا المػػراد مػػف المرػػاؿ ))لنٌ 
رػاؿ لػد أفػادت المعًػ  ىذا الكاحد(( ألـ ًيف بيػذا لػد أربػت أفا الػكاك فػ  ىػذا الم

 حًف ناػى أف ًيػكف المػراد ))أفٌ  ـ ًيف لد ناى لرادة العطؼدكف العطؼ؟ أك ل
 يؿ كاحد مف ال رح كالم ركح حًر مف الم ركح(( ؟

كلكعو كلصده حًف لاؿ ))كفػ  ذلػؾ  أك لـ ًيف لد جعؿ العطؼ مساحًالن 
ػد كعمػرك حًػر مػف ز  ًػد ، كىػذا اساحال ، لناو بمنزل  أف اقكؿ يؿ كاحػد مػف ًز

 يقكلؾ: ًزد حًر مف ًزد((.
ػػد مػػا ذىػػب للًػػو ت فالػػذم لالػػو الجرجػػان  فػػ  المرػػاؿ لذ  الػػذم سػػالو، لػػـ ًًو

لناػو  احال  أف ًيكف المايلـ لػد أراده تأياد اساحال  العطؼ ف  ىذه الكاك، كاس
 محالؼ للعقؿ كالكال  كالحساب.

ًف ال ًمليػػكف فػػ  ىػػذا البػػاب أ يػػاف م دلًػػؿ كالجرجػػان  كبػػال  النحػػًك
ػا، سػكل دلًػؿ  ػيل  ًجػب أف ال ًلااػت  على أفا كاك المعًػ  ااًػد العطػؼ أًضن
ػػػا كمػػػا لبلػػػو مرفػػػكع كعنػػػدىـ  للًػػو بجنػػػب المعنػػػى، كىػػػك يػػػكف االسػػػـ كلػػػ  مرفكعن

منصػػكبنا، فيػػذا ممػػا حمليػػـ علػػى الظػػف بػػ فا  الماعػػكؿ معػػو الماػػرد ال ًيػػكف لالٌ 
فا المرػاؿ الػذم كاك المعً  ىنا أفادت معنػى العطػؼ ، كالحقً قػ  أنايػا لػـ ااػده كا 

علػى أفا    ذيرىا النحكًػكف، ال ايػكف دلػًالن اسا يد بو ، كالمرل  الم ابي  الا
جػػكاز علػػى  معًػػ  فػػ  لف كاحػػد ، بػػؿ ايػػكف دلػػًالن ىػػذه الػػكاك أفػػادت العطػػؼ كال

معنػى الذم ًيعػكاؿ علًػو فػ  اإلعػراب ىػك ال فٌ مج   الماعكؿ معو مرفكعنا ت ل

                                                 

 . ََُٔ-َُٗٓ/ِ( المقاصد ف   رح اإلًضاح 1)
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ا؟ : ما دلًلؾ على أفا الماعكؿ معو لػد ًػ ا  مرفكعنػظ ، فلك سيحلتي مرالن ال اللا
حًػػر مػػػف  ليػػاف دلًلػػ  المرػػػاؿ الػػذم اسا ػػيد بػػػو الجرجػػان : ال ػػرحي كالم ػػػركحي 

لمرػاؿ ال ًصػ  أف ًيػكف ذلؾ أفا االسـ المرفكع بعد الكاك ف  ىذا ا الم ركح ت
حسب ، كال ًجكز أف ًيكف معو، لكلكعو بعد كاك دلت على المعً   لال ماعكالن 
 على الريـ مف رفعو، الساحال  معنى العطؼ كفساده. معطكفان 

كمػػػػف المآحػػػػذ الحػػػػرل فػػػػ  ىػػػػذه المسػػػػ ل  أفا النحػػػػاة حػػػػًف جعلػػػػكا -ٓ
الماعػػػػػكؿ معػػػػػو المرفػػػػػكع معطكفنػػػػػا أيالػػػػػكا المقارنػػػػػ  بًنػػػػػو كبػػػػػًف الماعػػػػػكؿ معػػػػػو 

نصػػػكب يلًيمػػػا المرفػػػكع يالم المنصػػػكب ، كالمجػػػركر كلػػػد بػػػدا لػػػ  ، كأنػػػا أعػػػدش 
 معػػػػػو ، أفا الرفػػػػػ  ًػػػػػدؿ علػػػػػى أفا الماعػػػػػكؿ معػػػػػو أدكـ كأيرػػػػػر مالزمػػػػػ  ماعػػػػػكالن 

لمصػػػاحبو ت لناػػػو عنػػػد رفعػػػو ًاًػػػد الربػػػات أك االسػػػامرار ، كعنػػػد نصػػػبو ًاًػػػد 
الاجدد كالحدكث ، أك الحال  المكلا  ت كليذا ذىب سًبكًو كالنحػاة للػى كجػكب 

كطلػػػكعى ال ػػػمس ، فاسػػػاكجب  نصػػػبو عنػػػد مجًحػػػو بعػػػد فعػػػؿ ، نحػػػك : سػػػافرتي 
نصب الماعكؿ معو ت لفا المراد معنى المعً  ف  بد  السار ، لينو لد ًجػكز 

فرفعو لذا أميف أٍف ًيكف المراد المعً   يػاف النحػاة  المسامرة طكاؿ السار ، كا 
ال ًجًزكنػػو ، نحػػك : سػػافرتي كالنًػػؿى ، فنناػػو ًجػػكز رفػػ  النًػػؿ مػػ  بقػػا  لفاداػػو 

ػا للنًػؿ ، كلضػػى معنػى المعًػ  ،  ػد الا يًػػد علػى أفا المسػافر يػػاف مالزمن لذا أيًر
ل  أك الداحم  كجػب الرفػ   ساره يلو بالسًر بمحاذااو ، فنذا أًردت المعً  الطًك
أك ريجِّ  ، كليذا ذىب سًبكًو كالنحاة للى كجكب الرف  ف  نحك : أنت كماليػؾ 

ػػد معنػػى المعًػػ  ت لفا الجملػػ  االسػػمً  ااًػػد الربػػات فًالحميػػا الرفػػ   ت كلناػػو أيًر
المالزم  ت فالماؿ مالـز لصاحبو ، كيذلؾ نحك : يؿ رجؿ كضًعايو ، فمعنى 

ر رفػػػػ  المعًػػػػ  المالزمػػػػ  ىنػػػػا كاضػػػػح  ت كعلػػػػى ىػػػػذا السػػػػاس ًنب ػػػػ  أٍف ًاساػػػػ
ػد  ت فػالمايلـ لذا أراد  )لصع ( كنصػبيا فػ  نحػك : يًػؼ أنػت كلصػع  مػف رًر

ػػػػد الاػػػػ  بااػػػػت طعامػػػػو الػػػػداحـ السػػػػواؿ عػػػػف حػػػػاؿ المحاطىػػػػب مػػػػ  لصػػػػع   الرًر
ػػبى ، كأيرػػر مػػا  ذا لصػػد حالػػو معيػػا فػػ  مناسػػب  معًنػػ  نىصى فػػ ى ، كا  كالمحبػػكب رى
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ًػػراد الداللػػ  الكلػػى ت كليػػذا جعػػؿ سػػًبكًو كالنحػػاة ىػػذا المرػػاؿ ممػػا ًجػػكز فًػػو 
 الكجياف كالرف  أيرر كأجكد 

ػد بػو  ػدة اإللصػاؽ بمصػاحبو ت كليػذا  أماا جر الماعكؿ معو ، فقػد أًر
لذ أحػػذ حيميػػا  الكجػػو الرالرػػ  للػػى داللػػ  )مػػ ( ه ، ىػػك ألػػربأرل أفا كجػػو جػػرٌ 

 . معنى كعمالن 
لفا ما ًنب   الانبًو علًو ، بعد ذير ىذه المآحذ ، أناو ًجػب اصػحً  
المااىًـ النحكً   ، لبؿ الحذ بيا ف  ااسًر ال كاىد القرلنً  ، لًيكف ااسًرنا 

ًػو مػف السػًاؽ ، كال الاػكا  فًػو ، كسػالمنا مػف الاحًرػؼ ، ليا مكافقنا لما ادؿ عل
كاحًرؼ دالل  ال ػاىد القرلنػ  مػف أجػؿ جعلػو مطابقنػا لقاعػدة نحكًػ  حاطحػ  ، 

 أك لاصرة م حذ يبًر .
 المصادر والمراجع

ػػػ- رىب مػػػف لسػػػاف العػػػرب ، لبػػػ  حًػػػاف الندلسػػػ  )ت : ارا ػػػاؼ الضا
اس ، الطبعػػ  الكلػػى ، النٌمػػىػػػ( احقًػػؽ كاعلًػػؽ الػػدياكر مصػػطاى أحمػػد ْٕٓ

 ـ .ُْٖٗىػ=َُْْ
اإلر اد للى علـ اإلعراب، لمحمد بف أحمد بف عبد اللطًؼ القر   -

ًىحًػػػػى مػػػػراد ، دار الحػػػػدًث ، -( احقًػػػػؽ دٓٗٔاليً ػػػػ ،  ػػػػمس الػػػػدًف )ت :
 ـ .ََِْىػ =ُِْٓالقاىرة  ، 
ىػػػ( ُْٓاليزىًػػ  فػػ  علػػـ الحػػركؼ، لعلػػ  بػػف محمػػد اليػػركم )ت : -
د المعًف الملكح ، مطبكعات مجمػ  الل ػ  العربًػ ، مطبعػ  الارلػ  احقًؽ: عب
 ـ.ُُٕٗ -ىػُُّٗ، دم ؽ ، 
ىػػػػ( عبػػػد ٕٕٓأسػػػرار العربًػػػ  ، لبػػػ  البريػػػات بػػػف النبػػػارم )ت : - 

الرحمف بف محمد بف سعًد ، احقًؽ محمد بيجت البًطار ، مطبعػ  الارلػ  ، 
 ـ . ُٕٓٗىػ = ُّٕٕدم ؽ 
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ك لجػالؿ الػدًف عبػد الػرحمف بػف أبػ  بيػر ال باه كالنظػاحر فػ  النحػ-
ػػد ال ػػًخ ، الطبعػػ  الرانًػػ  ، دار ُُٗالسػػًكط  )ت :  ىػػػ( كضػػ  حكا ػػًو يًر

 ـ .ََِٕىػ = ُِْٖالياب العلمً  ، بًركت ، 
بػ  بيػر محمػد بػف ل ىػػ(ُّٔف  النحك: البف السراج )ت الصكؿ -

ف، النجػػؼ ، مطبعػػ  النعمػػاُالسػػرم ، احقًػػؽ الػػدياكر عبػػد الحسػػًف الاالػػ ، ج
مطبعػػػػػػػػػػػػػػػػػ  العظمػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػداد،  ِـ، جُّٕٗىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ=ُّّٗاال ػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ 

 ـ.ُّٕٗىػ=ُّّٗ
ػػو )تل بػػ  عبػػد لىػػػ( َّٕعػػراب رالرػػًف سػػكرة مػػف القػػرلف البػػف حالًك

ىػػػػػ = َُّٔاهلل الحسػػػػًف بػػػػف احمػػػػد، مطبعػػػػ  دار الياػػػػب المصػػػػًر ، القػػػػاىرة، 
 ـ .ُُْٗ

يبػػرم لعػػراب الحػػدًث النبػػكم ، لبػػ  البقػػا  عبػػد اهلل بػػف الحسػػًف الع-
ىػػػػػػ( الطبعػػػػػ  الكلػػػػػى ، دار الايػػػػػر المعاصػػػػػر ، بًػػػػػركت لبنػػػػػاف ، ُٔٔ)ت : 
 ـ .ُٖٗٗىػ = َُْٔ

عػػػراب البػػػف ى ػػػاـ، احقًػػػؽ: الػػػدياكر علػػػ  اإلعػػػراب عػػػف لكاعػػػد اإل-
 ـُُٖٗفكدة نًؿ، الًراض، 

حمػػد بػػف محمػػد، ىػػػ(  أّّٖلعػػراب القػػرلف لبػػ  جعاػػر النحػػاس )ت-
 ـ، ُٕٕٗىػ = ُّٕٗ داد احقًؽ: زىر يازم زاىد، مطبع  العان ، ب

لعػػراب القػػرلف ، لبػػ  جعاػػر أحمػػد بػػف محمػػد بػػف لسػػماعًؿ النحػػاس -
ىػ( اعانى بو ال ًخ حالد العل  ، الطبعػ  الكلػى ، دار المعرفػ  ، ّّٖ)ت : 

 ـ  .ََِٔىػ ُِْٕبًركت ، لبناف ، 
لعػػراب القػػػرا ات السػػب  كعلليػػػا ، لبػػػ  جعاػػر محمػػػد بػػف أحمػػػد بػػػف -

ػػػو الصػػػ ىػػػػ( ضػػػبط نصػػػو كعلػػػؽ علًػػػو أبػػػك َّٔبيان  )ت : نصػػػر بػػػف حالًك
محمػػد السػػًكط  ، الطبعػػ  الكلػػى ، دار الياػػب العلمًػػ  ػ بًػػركت ، لبنػػاف ، 

 ـ .ََِٔىػ ُِْٕ
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االلاراح ف  علـ أصكؿ النحك  لجالؿ الدًف ، عبد الرحمف بػف أبػ  -
ىػػػ( احقًػػؽ محمػػد حسػػف محمػػد حسػػف لسػػماعًؿ ، ُُٗبيػػر السػػًكط  )ت : 

 ـ .ََِٔ=  ُِْٕ، دار الياب العلمً  ، بًركت ، لبناف ،  الطبع  الرانً 
أمػػػػػال  ابػػػػػف الحاجػػػػػب ، لبػػػػػ  عمػػػػػرك عرمػػػػػاف بػػػػػف الحاجػػػػػب )ت : -

ىػػػػ( دراسػػػ  كاحقًػػػؽ الػػػدياكر فحػػػر صػػػال  سػػػلًماف لػػػدارة ، دار الجًػػػؿ ، ْٔٔ
 ت(.-الردف ، )د–لبناف ، دار عمار ، عماف –بًركت 

بػػػ  ل اؿ الػػػدًف ،اإلنصػػػاؼ فػػػ  مسػػػاحؿ الحػػػالؼ لعبػػػد الػػػرحمف يمػػػ-
ىػػػ( ، لػػدـ لػػو ككضػػ  ىكام ػػو كفيارسػػو حسػػف ٕٕٓالبريػػات بػػف النبػػارم )ت:

حمػػػػد بن ػػػػراؼ الػػػػدياكر لمًػػػػؿ بػػػػدً  ًعقػػػػكب ،  الطبعػػػػ  الكلػػػػى ، دار الياػػػػب 
 ـ  ُٖٗٗىػ= ُُْٖالعلمً  ،  بًركت ،

ؿ ، المعركؼ بااسًر البًضاكم ، لناصر - أنكار الانًزؿ كأسرار الا ًك
، عبػػد اهلل بػػف عمػر بػػف محمػػد ال ػًرازم ال ػػافع  البًضػػاكم  الػدًف أبػػ  الحًػر

ىػ( لعداد كاقدًـ محمد عبػد الػرحمف المرع ػ  ، الطبعػ  الكلػى ، ُٗٔ)ت : 
 ت( . -دار لحًا  الاراث العرب  ، بًركت ، لبناف )د

كضػػػ  المسػػػالؾ للػػػى الاًػػػ  بػػػف مالػػػؾ البػػػف ى ػػػاـ، احقًػػػؽ محمػػػد أ -
 ـ .َُٖٗمحً  الدًف عبد الحمًد، بًركت، 

بػػ  القاسػػـ عبػػػد لىػػػػ( ًَّْضػػاح فػػ  علػػػؿ النحػػك للزجػػاج  )تاإل-
الػػرحمف بػػف اسػػحاؽ، احقًػػؽ الػػدياكر مػػازف المبػػارؾ، الطبعػػ  الرانًػػ ، بًػػركت، 

 ـ . ُّٕٗىػ = ُّّٗ
رًػػر الػػدًف محمػػد ىػػػ( إْٔٓالبحػػر المحػػًط لبػػ  حًػػاف الندلسػػ  )ت-

 ىػ، ُِّٖبف ًكسؼ ، مطبع  السعادة، مصر، 

كلو، ىػػ( حقػؽ أيصػْٕٓط لب  حًػاف الندلسػ ، )ت : البحر المحً-
، الطبعػػ  الكلػػى ، دار لحًػػا  الاػػراث  العربػػ ،  الػػدياكر عبػػد الػػرزاؽ الميًػػدم

  ـ.ََِِ=ىػُِّْبًركت،
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ػ  ، لبػػ  عبػد اهلل محمػد بػػف أبػ  بيػػر - بػداح  الاكاحػد البػػف لػًـ الجكًز
 الدم ق  ، لدارة الطباع  المنًًر  ، مصر .

ىػػػػػ( بػػػػدر الػػػػدًف بػػػػف ْٕٗعلػػػػـك القػػػػرلف للزري ػػػػ  )تالبرىػػػػاف فػػػػ   -
 محمد أب  الاضؿ، الطبع  الرالر ، بًركت .محمد، احقًؽ 

ًف كالنحاة للسًكط ، الطبع  الكلى ، - ب ً  الكعاة ف  طبقات الل ًك
 ـ ََِٔىػ = ُِْٕالمياب  العصًر  ، صًدا ، بًركت ، 

ًعقػػػػػكب    الل ػػػػػ  ، لمجػػػػػد الػػػػػدًف محمػػػػػد بػػػػػفالبل ػػػػػ  فػػػػػ  اػػػػػاًرخ أحٌمػػػػػ-
ىػػ( اعانػى بػو كراجعػو بريػات ًكسػؼ ىبػكد ، الطبعػ  ُٕٖالاًركزلبػادم )ت : 

 ـ . ََُِىػ ُِِْالكلى ، المطبع  العصًر  ، صًدا ، بًركت 
ف، لبػ  البريػات بػف النبػارم، )ت: البًاف فػ  يًرػب لعػراب القػرل- 

 ـ.ُٗٔٗىػ_ ُّٖٗىػ(، احقًؽ الدياكر طو عبد الحمًد، القاىرة،  ٕٕٓ
العػػركس مػػف جػػكاىر القػػامكس للسػػًد محمػػد مراضػػى بػػف محمػػد  اػػاج-

بًػػػػدم ) ت : ىػػػػػ( اعانػػػػى بػػػو ككضػػػػ  حكا ػػػػًو الػػػػدياكر عبػػػػد َُِٓالحًنػػػ  الزا
المنعـ حلًؿ لبراىًـ كالسػااذ يػًرـ سػًد محمػد محمػكد ، الطبعػ  الكلػى ، دار 

 ـ . ََِٕىػ = ُِْٕبًركت  الياب العلمً  ،
ػػػػؿ م ػػػػيؿ القػػػػرلف ، لبػػػػ  محمػػػػد ع- بػػػػد اهلل بػػػػف مسػػػػلـ بػػػػف لاًبػػػػ  ا ًك

ىػػػػػػػ( الطبعػػػػػػ  الرانًػػػػػػ  ، دار الياػػػػػػب العلمًػػػػػػ  ، بًػػػػػػركت ِٕٔالػػػػػػدًِّنىكىرم )ت : 
 ـ ََِٕىػ = ُِْٖ

ىػػ( لبػ  البقػا  عبػد اهلل ُٔٔعػراب القػرلف للعيبػرم )تل الابًاف فػ -
بػػػف الحسػػػًف، احقًػػػؽ: محمػػػد علػػػ  البجػػػارم، مطبعػػػ  عًسػػػى البػػػاب  الحلبػػػ ، 

 ـ .ُٕٔٗمصر، 

ف لبػ  البقػا  عبػد اهلل بػف الحسػًف العيبػرم فػ  لعػراب القػرلالابًػاف -
 ـ.ََِٓ=ىػُِْٔىػ(، دار الاير، بًركت، ُٔٔ)ت:
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ر العقػػػػؿ الجدًػػػػد مػػػػف ااسػػػػًر الياػػػػاب - ػػػػر المعنػػػػى السػػػػدًد  كانػػػػًك احًر
ىػػ( موسسػ  ُّّٗالمجًد )ااسًر ابف عا كر( محمػد الطػاىر ابػف عا ػكر )

 ـَََِىػ=َُِْ الااًرخ العرب  ، الطبع  الكلى ، بًركت

اسيًؿ الاكاحد كايمًؿ المقاصد البف مالؾ، احقًؽ الدياكر نبياف -
 ـ .ُٕٕٗ، ب داد،  ًس حسًف، مطبع  الجامع  المسانصًر 

الاسيًؿ لقرا ات الانًزؿ، الجام  للقرا ات الع ر، ا لًؼ محمد فيػد -
ا  بدم ػػػؽ، الطبعػػػ  الكلػػػى، رٌ حػػػاركؼ، مراجعػػػ  محمػػػد يػػػًرـ راجػػػ ،  ػػػًخ القيػػػ

 ـُٗٗٗ=ىػَُِْ
ىػػػػػ( كجػػػػالاؿ ْٖٔااسػػػػًر الجاللػػػػًف لجػػػػالاؿ الػػػػدًف المحلػػػػ  ) ت : -

ىػػػػػ( ، الطبعػػػػ  الرانًػػػػ  ع ػػػػرة ، دار ابػػػػف يرًػػػػر ُُٗالػػػػدًف السػػػػًكط  ) ت : 
 ـ .ََِٓىػ = ُِْٔبًركت 

لعماد الدًف أب  الادا   ىػ(ْٕٕلقرلف العظًـ البف يرًر )تااسًر ا
 ـ .َُٖٗىػ = ََُْسماعًؿ الدمسق ، دار المعرف  بًركت، ل

الااسػػػػًر اليبًػػػػر ، أك ماػػػػػااً  ال ًػػػػب ، لاحػػػػػر الػػػػدًف الػػػػػرازم )ت : -
ىػػػػػػ( الطبعػػػػػ  الرابعػػػػػ  ، دار لحًػػػػػا  الاػػػػػراث العربػػػػػ  ، بًػػػػػركت ، لبنػػػػػاف ، َٔٔ

 ـ .ََُِىػ=ُِِْ
ػؿ ل- ىػػ( لبػ  جعاػر محمػد َُّم القػرلف، )تجػام  البًػاف عػف ا ًك

(، كالطبعػ  الرانًػػ  ُْ-ُجػزا  )ًػر، احقًػؽ:/ محمػكد محمػػد  ػاير، البػف جر 
 ـ،ُْٓٗىػ = ُّّٕجزا ، مصر بع  مصطاى الباب  الحلب  بقً  المط

ػؿ  - ػر الطبػرم )ت: لم القػر لجام  البًاف عف ا ًك ف، لمحمػد بػف جًر
ىػػػ( ، ضػػبط كاعلًػػؽ محمػػكد  ػػاير، دار لحًػػا  الاػػراث العربػػ ، بًػػركت، َُّ

 ـ.ََِٔ -ىػُِْٔ
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نصػارم، المد بف أحمػد ىػ( محُٕٔالجام  لحياـ القرطب  )ت : -
 ـ .ُٕٔٗىػ = ُّّٖالعرب ، القاىرة، الطبع  الرالر  دار اليااب 

ىػػػ(، حسػػف بػػف ْٕٗدم )تالجنػػى الػػدان  فػػ  حػػركؼ المعػػان  للمػػرا-
طػػػػو محسػػػػف موسسػػػػ  ، دار الياػػػػب للطباعػػػػ  كالن ػػػػر، جامعػػػػ  لاسػػػػـ احقًػػػػؽ 

 ـ .ُٕٔٗىػ =ُّٔٗالمكصؿ، 

ف بف لاسػـ المػرادم )ت: الجنى الدان  ف  حركؼ المعان  ، للحس -
ىػػػػ( احقًػػػؽ الػػػدياكر فحػػػر الػػػدًف لبػػػاكة ، كالػػػدياكر محمػػػد نػػػدًـ فاضػػػؿ ، ْٕٗ

 ـ ُِٗٗىػ =َُّْالطبع  اليكلى ، دار الياب العلمً  ، بًركت 
ىػػػػ( لبػػػ  ّْٓالجػػػكاىر للضػػػًرر الجػػػامع  النحػػػكم االصػػػبيان  )ت-

ف المنسػكب عراب القػرللحسًف، المطبكع حط ن احت عنكاف: لالحسف عل  بف ا
للػػػى الزجػػػاج، احقًػػػؽ: لبػػػراىًـ االنبػػػارم، الموسسػػػ  المصػػػًر  العامػػػ  للطباعػػػ  

 ىػ .ُّْٖكالن ر، القاىرة، 

حا ً  الحضرم على  رح ابػف عقًػؿ علػى ألاًػ  ابػف مالػؾ ، لمحمػد 
ىػػػػ(  طبػػػ  بمطبعػػػ  دار لحًػػػا  ُِٕٖبػػػف مصػػػطاى بػػػف حسػػػف الحضػػػرم )ت:

 .َُْٗالياب العربً  ، مصر ، القاىرة ، 

لاًػػ  ابػػف مالػػؾ، محمػػد حا ػػً  الصػػباف علػػى  ػػرح ال ػػمكن  علػػى أ-
ىػػػػػػ( مطبعػػػػػ  عًسػػػػػى البػػػػػاب الحلبػػػػػ ، مصػػػػػر، َُِٔبػػػػػف علػػػػػ  الصػػػػػباف )ت

 ـ .ُْٕٗىػ = ُّٔٔ

ىػػ( علػى  ػرح ال ػمكن  )ت : نحػك َُِٔحا ً  الصباف )ت : - 
ىػػػ( علػػى ألاًػػ  ابػػف مالػػؾ، احقًػػؽ: محمػػكد بػػف الجمًػػؿ، الطبعػػ  اليكلػػى، ََٗ

 ـ،ََِِىػ  =ُِّْالقاىرة، 
الحج  ف  علؿ القرا ات السب  ، لب  عل  الحسف بػف عبػد ال اػار -

ىػػػػ( احقًػػػؽ ال ػػػًخ عػػػادؿ أحمػػػد عبػػػد المكجػػػكد ، ّٕٕالاارسػػػ  النحػػػكم )ت : 
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كال ًخ عل  محمد معكض ، الطبع  الكلى ، دار الياػب العلمًػ  ، بًػركت ، 
 ـ .ََِٕىػ ُِْٖلبناف ، 

ىػػػػ( احقًػػػؽ سػػػعًد َّْت : حػػػكال  حجػػػ  القػػػرا ات ، لبػػػ  زرعػػػ  )-
 ـ . ُْٖٗ ق=َُْْع  الرابع  ، موسس  الرسال  الف ان  ، الطب

ىػػ( ، احقًػؽ ِّٗالحصاحص  ، لب  الاػا  عرمػاف بػف جنػى )ت: -
 ـُٔٓٗ-ـ ُٓٓٗمحمد عل  النجار، مطبع  دار الياب المصًر ، القاىرة 

ًػؽ ىػػ( ، احقِّٗ)ت:  حصاحص  ، لب  الاػا  عرمػاف بػف جنػ ال-
عبد الحمًد الينداكم ، الطبع  الرانً  ، دار الياب العلمً  ، بًركت ، لبناف ، 

 ـ .ََِٖىػ=ُِْٗ
الدراسات الل كً  ف  العراؽ ، ف  النصؼ الكؿ مف القرف الع ًرف  -

 ـ.ُُٖٗالدياكر عبد الجبار جعار القزاز، دار الر ًد للن ر، ب داد، 
لحمػػػػػد بػػػػػف ًكسػػػػػؼ  الػػػػػدر المصػػػػػكف فػػػػػ  علػػػػػـك الياػػػػػاب المينػػػػػكف،-

ىػ( ، احقًؽ السااذ الػدياكر أحمػد محمػد ٕٔٓالمعركؼ بالسمًف الحلب  )ت:
 ـ.ََِّ-ىػُِْْالحراط  ،الطبع  الرانً  ،

ىػػ( ، ْْٕىػ أك ُْٕدالحؿ اإلعجاز لعًد القاىر الجرجان  ) ت : -
بػػ  بيػػر عبػػد القػػاىر بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد ، دار المعرفػػ  ، بًػػركت ، ل

 ـ .ُٕٖٗىػ = ُّٖٗلبناف ، 
حسػػًف نصػػار، الطبعػػ   دًػػكاف جمًػػؿ ، جمػػ  كاحقًػػؽ ك ػػرح دياػػكر-

 الرانً  ، دار مصر للطباع  ،
رصػػؼ المبػػان  فػػ   ػػرح حػػركؼ المعػػان  ، لحمػػد بػػف عبػػد النػػكر -

ىػػػ(، احقًػػػؽ السػػااذ الػػدياكر أحمػػػد محمػػد الحػػراط، الطبعػػػ  َِٕالمػػالق  )ت:
 ـ.ََِِ-ىػُِِْالرالر  ، دار القلـ، دم ؽ ، 

ركح المعػػػػان  فػػػػ  ااسػػػػًر القػػػػرلف العظػػػػًـ كالسػػػػب  المرػػػػان  ، لبػػػػ  -
ىػػػػػ( ، َُِٕالاضػػػػؿ  ػػػػياب الػػػػدًف السػػػػًد محمػػػػكد اآللكسػػػػ  الب ػػػػدادم )ت : 
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الطبعػػػػ  الرانًػػػػ  ، دار الياػػػػب ، ضػػػػبطو كصػػػػححو علػػػػ  عبػػػػد البػػػػارم عطًػػػػ  
 ـ .ََِٓىػ=ُِْٔالعلمً ، بًركت 

الجػػػكزم الب ػػػدادم  لبػػػ  الاػػػرج ابػػػف، زاد المسػػػًر فػػػ  علػػػـ الااسػػػًر -
 ـ ُٕٔٗىػ=ُّْٖىػ( الطبع  الكلى ، دم ؽ ، ٕٗٓ)ت : 

زاد المسًر ف  علـ الااسًر،  لب  الاػرج جمػاؿ الػدًف عبػد الػرحمف -
ىػ(، كض  حكا ًو، أحمد  مس الدًف ، ٕٗٓبف عل  بف محمد الجكزم )ت:

 ـ.ََِِ=ىػُِِْالطبع  الرانً  ، دار الياب العلمً ، بًركت ، 

اع  اإلعراب ، البف جن  ، احقًؽ الدياكر حسػف ىنػداكم صن سرٌ - 
 ـ .ُٖٓٗىػ = َُْٓ، الطبع  الكلى ، دار العلـ ، دم ؽ ، 

ػػػ  البػػػف ى ػػػاـ )ت : - ىػػػػ( كضػػػ  حكا ػػػًو ، كحػػػرج ُِّالسػػػًرة النبًك
أحادًرو فواد بف عل  حافظ ، الطبع  الرانًػ  ، دار الياػب العلمًػ  ، بًػركت ، 

 ـ .ََِّ=ىػ ُِْْلبناف 
رح ابػػػف عقًػػػؿ علػػػى ألاًػػػ  ابػػػف مالػػػؾ ، لبيػػػا  الػػػدًف عبػػػد اهلل بػػػف  ػػػ-

احقًػػػؽ محمػػػد محًػػػ  الػػػدًف عبػػػد  ىػػػػ( ًٕٗٔػػػؿ اليمػػػدان  المصػػػرم )ت : عق
ىػػػػػػ = ُّْٖالحمًػػػػػد، ، الطبعػػػػػ  الرابعػػػػػ  ع ػػػػػرة ، مطبعػػػػػ  السػػػػػعادة، مصػػػػػر، 

 ـ.ُْٔٗ
ىػ( بػدر الػدًف محمػد بػف ٖٔٔلاً  البف مالؾ البف الناظـ )ت رح أ-

 ىػ .ُُِّهلل، مطبع  القدس، بًركت، ا محمد بف عبد

 ػػػرح الاسػػػيًؿ ، اسػػػيًؿ الاكاحػػػد كايمًػػػؿ المقاصػػػد ، لجمػػػاؿ الػػػدًف -
ىػػػ( احقًػػؽ أحمػػد ِٕٔمحمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف مالػػؾ الطػػاح  الندلسػػ  )ت : 

 ت( .-السًد عل  ، المياب  الاكفًقً  ، القاىرة ، مصر )د
  محمػػػد عبػػػد ىػػػػ( احقًػػػؽ كدراسػػػْٕٗ ػػػرح الاسػػػيًؿ للمػػػرادم )ت : -

 ـ .ََِٔىػ = ُِْٕالنب  محمد أحمد عبًد ، الطبع  الكلى ، القاىرة 
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 رح الاصًر  علػى الاكضػً  علػى ألاًػ  ابػف مالػؾ، لحالػد بػف عبػد -
، جامعػ  َٓٗاهلل الزىرم )ت:  ىػ( احقًؽ أحمد السػًد سػًد أحمػد، دار العلػـك

 ت( .-القاىرة ، )د
ىػػػ( علػػ  ٗٔٔ)ت :   ػػرح جمػػؿ الزجػػاج  البػػف عصػػاكر اإل ػػبًل -

بػػف مػػومف احقًػػؽ الػػدياكر صػػباح أبػػك جنػػاح ، لحًػػا  الاػػراث اإلسػػالم  ب ػػداد 
 ـ .ُِٖٗىػ=َُِْـ َُٖٗىػ=ََُْ

ىػػػ( علػػ  ٗٔٔ ػػرح جمػػؿ الزجػػاج  البػػف عصػػاكر اإل ػػبًل  )ت : -
بػػف مػػومف احقًػػؽ كضػػبط أنػػس بػػدًكم ، الطبعػػ  الكلػػى ، دار لحًػػا  الاػػراث 

 ـ .ََِّىػ = ُِْْالعرب  ، بًركت ، لبناف ، 
 ػػػػرح دًػػػػكاف الاػػػػرزدؽ ،  ػػػػرح لًلًػػػػا حػػػػاكم ، الطبعػػػػ  الكلػػػػى ، دار -

 ـ .ُّٖٗاليااب البنان  ، 

ىػ( محمد ٖٔٔسارباذم )تعلى اليافً  للرض  ال  رح الرض -
 ـ .ُٖٕٗىػ = ُّٖٗبف الحسف، احقًؽ ًكسؼ حسف عمر بًركت 

مد  رح  ذكر الذىب لمعرف  يالـ العرب البف ى اـ، احقًؽ مح-
ىػ ُِّٖمحً  الدًف عبد الحمًد، الطبع  الااسع ، مطبع  السعادة، مصر، 

 ـ .ُّٔٗ= 
ىػ( حققو كعلؽ علًو محمد  ُٕٔ رح  ذكر الذىب البف ى اـ )ت-

ىػػػػ  َُِْحًػػػر طعمػػػ  حلبػػػ   ، الطبعػػػ  اليكلػػػى ، دار المعرفػػػ  ، بًػػػركت ، 
 ـ .ُٗٗٗ=

لجمػػػاؿ ىػػػػ( ُٕٔ ػػػرح عمػػػدة الحػػػافظ كعػػػدة الالفػػػظ البػػػف مالػػػؾ )ت-
أب  عبد اهلل محمد، احقًؽ عبد الرحمف عدناف الدكرم، مطبع  العػان ، الدًف 
 ـ .ُٕٕٗىػ = ُّٕٗب داد، 
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ىػػػ( علػػ  بػػف فضػػاؿ، ْٕٗ ػػرح عًػػكف اإلعػػراب للمجا ػػع  )ت :  -
احقًػػػؽ الػػػدياكر حنػػػا جمًػػػؿ حػػػداد، الطبعػػػ  الكلػػػى، ميابػػػ  المنػػػار، الزرلػػػا ، 

 ـ. ُٖٓٗىػ=َُْٔالردف 

عبػػد  نبػػارم، احقًػػؽلبػػ  بيػػر بػػف اللسػػب  الطػػكاؿ،  ػػرح القصػػاحد ا-
 ـ ُّٔٗالسالـ محمد ىركف، دار المعارؼ، القاىرة، 

 ػػرح لطػػر النػػدل كبػػؿ الصػػدل البػػف ى ػػاـ ، احقًػػؽ محمػػد محًػػ  -
ىػػػػػػ ُّّٖالػػػػػدًف عبػػػػػد الحمًػػػػػد، الطبعػػػػػ  الرالرػػػػػ  ، مطبعػػػػػ  السػػػػػعادة ، مصػػػػػر 

 ـ .ُّٔٗ
ف الحسػػػػػػف  ػػػػػػرح يافًػػػػػػ  ابػػػػػػف الحاجػػػػػػب ، لرضػػػػػػ  الػػػػػػدًف محمػػػػػػد بػػػػػػ-

ىػػػػ( لػػػدـ لػػػو ككضػػػ  حكا ػػػًو كفيارسػػػو الػػػدياكر لمًػػػؿ ٖٔٔالسػػػاراباذم )ت : 
ىػػ ُِْٖبدً  ًعقكب ، الطبع  الرانً  ، دار الياب العلمً  ، بًػركت ، لبنػاف 

 ـ .ََِٕ
ىػػػػ( اقػػػدًـ ّٖٔ ػػػرح ياػػػاب سػػػًبكًو ، لبػػػ  سػػػعًد السػػػًراف  )ت : -

دار اليب العلمً  ، أحمد حسف ميدل  ، كعل  سًد عل  ،  الطبع  الكلى ، 
 ـ .ََِٖىػ ُِْٗبًركت لباف ، 

ىػػ( جمػاؿ ُٕٔ رح اللمح  البدًر  فػ  علػـ العربًػ  البػف ى ػاـ )ت-
حمػػد بػػف عبػػد اهلل االنصػػػارم، احقًػػؽ: الػػدياكر ىػػػادم لػػدًف بػػف ًكسػػؼ بػػػف أا

 ـ .ُٕٕٗىػ = ُّٕٗنير، مطبع  الجامع ، ب داد، 

( احقًؽ الدياكر فاحز ىػْٔٓ رح اللم  البف برىاف العيبرم )ت : -  
ت ،   ـ .ُْٖٗىػ َُْْفارس ، الطبع  الكلى ، اليًك

 ػػػرح الماصػػػؿ فػػػ  صػػػنع  اإلعػػػراب ، المكسػػػكـ بػػػالاجمًر ، لصػػػدر -
ىػػػ( احقًػػؽ الػػدياكر عبػػد ُٕٔالفاضػػؿ القاسػػـ بػػف الحسػػًف الحػػكارزم  )ت : 

 الرحمف بف سلًماف العرًمًف ، مي  الميرم  ، جامع  أيِـّ القرل .
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ىػ( مكفؽ الدًف ًعًش بف عل  ّْٔماصؿ البف ًعًش )ت رح ال-
 ىػ ُّٖٔف ًعًش النحكم، القاىرة، ب

 ػػرح الماصػػؿ  ، لمكفػػؽ الػػدًف ًعػػًش بػػف علػػ  بػػف ًعػػًش النحػػكم -
ىػػػػ( كضػػػ  ىكام ػػػو كفيارسػػػو الػػػدياكر لمًػػػؿ بػػػدً  ًعقػػػكب، الطبعػػػ  ّْٔ)ت:

  ـ.ََُِ -ىػ ُِِْاليكلى ، دار الياب العلمً  ، بًركت ، 
لماصػػػؿ فػػػ  صػػػنع  اإلعػػػراب ، المكسػػػكـ بػػػالاجمًر ، لصػػػدر  ػػػرح ا-

ىػػػ( احقًػػؽ الػػدياكر عبػػد ُٕٔالفاضػػؿ القاسػػـ بػػف الحسػػًف الحػػكارزم  )ت : 
 الرحمف بف سلًماف العرًمًف ، مي  الميرم  ، جامع  أيِـّ القرل .

ىػػػػػ( ابػػػػ  عمػػػػر ْٔٔ ػػػػرح الكافًػػػػ  نظػػػػـ اليافًػػػػ  البػػػػف الحاجػػػػب )ت-
ر مكسى بنام علكاف العلًل ، مطبع  االدب، عرماف بف عمر، احقًؽ: الدياك 

 ـ َُٖٗىػ=ََُْالنجؼ اال رؼ ، 
الصاحب  ف  فقو الل   العربً  كمساحليا كسنف العرب ف  يالميا ، -

ػػا )ت :  ىػػػ( علػػؽ علًػػو ، ككضػػ  ّٓٗلبػػ  الحسػػًف أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زيًر
ت ، حكا ػػًو أحمػػد حسػػف بسػػم ، الطبعػػ  الرانًػػ  ، دار الياػػب العلمًػػ  ، بًػػرك 

 ـ .ََِٕىػ ُِْٖلبناف 
ىػػػػػ أك ّّٗالصػػػػحاح لإلمػػػػاـ لسػػػػماعًؿ بػػػػف حمػػػػاد الجػػػػكىرم )ت : -
ىػ ( اعانى بو حلًؿ م مكف  ًحا ، الطبع  الكلى ، دار المعرف  ََْحكال  
 ـ .ََِٕىػ ُِْٖ، لبناف 

ىػػػ  ٕٔٔصػػحً  مسػػلـ ب ػػرح اإلمػػاـ محًػػ  الػػدًف النػػككم الماػػكفى  -
ـ بػػػف الحجػػػاج ، احقًػػػؽ ال ػػػًخ حلًػػػؿ المسػػػمى : المنيػػػاج  ػػػرح صػػػحً  مسػػػل

مػػػػػ مكف  ػػػػػًحا ، الطبعػػػػػ  الرانًػػػػػ  ع ػػػػػرة ، دار المعرفػػػػػ  ، بًػػػػػركت ، لبنػػػػػاف ، 
 ـ .ََِٕىػ ُِْٖ

 عدة الصابًرف كذحًرة ال ايًرف البف لًـ الجكًز  . -
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عمػػػدة الحػػػافظ كعػػػدة الالفػػػظ ، لجمػػػاؿ الػػػدًف محمػػػد بػػػف مالػػػؾ )ت : 
كلى المي ًنػ ِّ ، الطبعػ  الكلػى ، ىػ( احقًؽ أحمد بػف لبػراىًـ بػف عبػد المػُٕٔ

 ـ .ََِٗىػ =َُّْالقاىرة ، 
ىػ( ف   رح الدرة اللاً  البػف ّٗٔال رة المحاً  البف الحباز )ت: -
 ـ. ُُٗٗىػ= ُُُْىػ( مطبع  العان ، ب داد ِٖٔمعط )ت: 
يًػػػث الناػػػ  فػػػ  القػػػرا ات السػػػب  ، لل ػػػًخ علػػػ  النػػػكرم بػػػف محمػػػد -

ؽ محمػد بػف عبػد السػمً  ال ػافع  الحاًػاف ، ىػػ( احقًػُُُٖالساالس  )ت : 
 ـ . ََِْىػ ُِْٓالطبع  الكلى ، دار الياب العلمً  ، بًركت ، لبناف ، 

فػػا  البػػارم  ػػرح صػػحً  البحػػارم ، لإلمػػاـ الحػػافظ أحمػػد بػػف علػػ  -
بف حجر العسقالن  ، احقًؽ ال ًخ عبد العًزز بف عبد اهلل بف باز ، الطبعػ  

 ـ .َََِػ ىُُِْالرانً  ، دم ؽ ، 
فراحػد النحػك الكسػػًم   ػرح الػػدراة الًاًمػ  ، لل ػػًخ محمػد بػػف علػ  بػػف -

ػػػار،  حسػػػًف المػػػالي  الميػػػ  ، لػػػـ ًعػػػرؼ اػػػاًرخ كفااػػػو ، احقًػػػؽ محمػػػكد نصا
 ـ ََِٖىػ = ُِْٗالطبع  الكلى ، دار الياب العلمً  ، بًركت ، لبناف 

( دراسػػػ  ىػػػػِْْالاكاحػػػد كالقكاعػػػد ، لعمػػػر بػػػف رابػػػت الرمػػػانًن  )ت : -
كاحقًػػػػؽ الػػػػدياكر عبػػػػد الكىػػػػاب محمػػػػكد اليحلػػػػ  ، الطبعػػػػ  الكلػػػػى ، موسسػػػػ  

 ـ .ََِّ=  ُِْْالرسال  ، بًركت ، لبناف ، 
ف  النحػك العربػ ، لكاعػد كاطبًػؽ، للػدياكر ميػدم المحزمػ ، الطبعػ  

 . ُْٔٗاالكلى، بًركت، 
ياػػػػػاب أسػػػػػػباب النػػػػػػزكؿ لبػػػػػػ  الحسػػػػػف علػػػػػػ  بػػػػػػف أحمػػػػػػد الكاحػػػػػػدم -

ىػ( الطبع  الكلػى ، ميابػ  الاػراث اإلسػالم  ، القػاىرة ْٖٔت : النًسابكرم )
 ـ .ََِْىػ ُِْْ، 
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حمػد لب  بير أىػ( ِّْيااب السبع  ف  القرا ات البف مجاىد )ت-
ىػػ = ُِّٗبف مكسى احقًؽ: الدياكر  كل  ضػًؼ، دار المعػارؼ، مصػر، 

 ـ، ُِٕٗ

الياػػػػػػاب ، أك ياػػػػػػػاب سػػػػػػًبكًو ، لبػػػػػػػ  ب ػػػػػػر عمػػػػػػػرك بػػػػػػف عرمػػػػػػػاف -
ىػػػػ( احقًػػػؽ عبػػػد السػػػالـ محمػػػد ىػػػاركف، الطبعػػػ  الكلػػػى، دار القلػػػـ ، َُٖ)ت

 ـ.ُٔٔٗالقاىرة 
الياػػػػػػػػاب، أك ياػػػػػػػػاب سػػػػػػػػًبكًو، لبػػػػػػػػ  ب ػػػػػػػػر عمػػػػػػػػرك بػػػػػػػػف عرمػػػػػػػػاف -

ىػػػ( ، علػػؽ علًػػو ككضػػ  حكا ػػًو كفيارسػػو ، د لمًػػؿ بػػدً  ًعقػػكب ، َُٖ)ت:
ىػػػػػػػػ = َُِْالطبعػػػػػػػ  الكلػػػػػػػى ، دار الياػػػػػػػب العلمًػػػػػػػ  ، بًػػػػػػػركت ، لبنػػػػػػػاف ، 

 ـ .ُٗٗٗ

ياػػاب الي ػػػؼ عػػػف كجػػػكه القػػرا ات السػػػب  كعلليػػػا ، لبػػػ  محمػػػد - -
ىػػػػ( احقًػػػؽ الػػػدياكر محًػػػ  الػػػدًف ّْٕميػػػ  بػػػف أبػػػ  طالػػػب القًسػػػ  )ت : 

ىػػػػػػ َُْٕرمضػػػػػاف ، الطبعػػػػػ  الرابعػػػػػ  ، موسسػػػػػ  الرسػػػػػال  ، بًػػػػػركت ، لبنػػػػػاف 
 ـ .ُٕٖٗ

ؿ ف  كجكه الي اؼ - عف حقاحؽ يكامض الانًزؿ كعًكف اللاًك
ؿ للزمح ر الا  ىػ( جار اهلل محمكد بف عمر، دار اليااب العرب ، ِٖٓم )تًك

 بًركت . 

ػػػؿ فػػػ  كجػػػكه - ػػػؿ كعًػػػكف اللاًك الي ػػػاؼ عػػػف حقػػػاحؽ يػػػكامض الانًز
ػػػػؿ ، لبػػػػػ  القاسػػػػػـ جػػػػار اهلل محمػػػػػكد بػػػػػف عمػػػػر بػػػػػف محمػػػػػد الزمح ػػػػػرم  الا ًك

ىػ(  ، رابو كضبطو كصححو ، محمد عبد السالـ  اىًف ، الطبعػ  ّٖٓ)ت:
 ـ .ََِّ-ىػُِْْياب العلمً ، بًركت، الرالر  ، دار ال

ياػػػاب معػػػان  القػػػرا ات ، لبػػػ  منصػػػكر محمػػػد بػػػف أحمػػػد الزىػػػرم -
ػػدم ، لػػداـ لػػو ، كلراظػػو الػػدياكر َّٕ)ت :  ػػد المًز ىػػػ( احقًػػؽ ال ػػًخ أحمػػد فًر
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  ، جامعػػ  القػػاىرة ، الطبعػػ  ًػػفاحػػ  عبػػد الػػرحمف حجػػازم ، يلًػػ  الل ػػ  العرب
 ـ .ُٗٗٗىػ = َُِْ، بًركت ، لبناف الكلى ، دار الياب العلمً  

ي ػػؼ الم ػػػيؿ فػػػ  النحػػػك لعلػػ  بػػػف سػػػلًماف الحًػػػدرة الًمنػػػ  )ت : -
ىػ( احقًؽ الدياكر ىادم عطً  عمر ، الطبع  الكلى ، مطبع  اإلر اد ٗٗٓ

 ـ .ُْٖٗىػ = َُْْ، ب داد ، 
لباب اإلعراب،للااضؿ الساراًًن ، احقًؽ: عبد البال  عبػد السػالـ -

سػػال  ماجسػػاًر، مقدمػػ  للػػى جامعػػ  الزىػػر، يلًػػ  الل ػػ  العربًػػ ، الحزرجػػ ، ر 
 ـ.ُٕٗٗ -ىػُّٗٗ

اللبػػاب فػػ  علػػـك الياػػاب ، لبػػ  جعاػػر عمػػر بػػف عػػادؿ الدم ػػق   -
ىػػػ، احقًػػؽ ال ػػًخ عػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد، َٖٖالحنبلػػ  الماػػكفى بعػػد سػػن  

ركت ، كال ًخ علػ  محمػد معػكض، الطبعػ  اليكلػى ، دار الياػب العلمًػ  ، بًػ
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ

لساف العرب ،لب  الاضؿ جمػاؿ الػدًف محمػد بػف ميػـر بػف منظػكر -
 ـ.ََِّىػ( ، الطبع  الرانً ، دار صادر ، بًركت ، ُُٕ)ت: 

ػػػو ، احقًػػػؽ أحمػػػد عبػػػد ال اػػػػكر - لػػػًس فػػػ  يػػػالـ العػػػرب البػػػف حالًك
 ـ .ُٕٗٗىػ = ُّٗٗعطار ، الطبع  الرانً  ، مي  الميرم  ، 

لنػػكر الػػدًف أبػػ  الحسػػف علػػ  بػػف الحسػػًف بػػف علػػ  مػػا ات القػػرلف -
الضػػًرر النحػػكم البػػالكل  الصػػبيان  ، الملقػػب بجػػام  العلػػـك النحػػكم )ت : 

ىػ( صػاحب ياػاب : لعػراب القػرلف المنسػكب حطػان للػى الزجػاج ، احقًػؽ ّْٓ
الػػػػدياكر عبػػػػد القػػػػادر عبػػػػد الػػػػرحمف السػػػػعدم ، الطبعػػػػ  الكلػػػػى ، دارالنبػػػػار 

 ـ . ََِّىػ =ُِْْلعراؽ ، ب داد للطباع  كالن ر، ا
ىػػػػ( معمػػػر بػػػف مرنػػػى، احقًػػػؽ: َُِمجػػػاز القػػػرلف البػػػ  عبًػػػدة )ت-

ىػػػػػ = ُُّٖ -ىػػػػػ = ُّْٕمحمػػػػد فػػػػواد سػػػػريًف، مطبعػػػػ  السػػػػعادة، مصػػػػر، 
 ـ  ُْٓٗ ـ،ُِٔٗ
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حمػػػد بػػػف ًحًػػػى رعلػػػب، احقًػػػؽ: عبػػػد مجػػػالس رعلػػػب، أبػػػك العبػػػاس أ-
 ـ.ُْٖٗالسالـ محمد ىركف، دار المعارؼ، مصر، 

جًب الندا للى  رح لطر الندل ، لجماؿ الدًف عبػد اهلل بػف محمػد م-
ػز محمػكد ، ِٕٗبف عل  الاايي  )ت :  ىػ( اعلًؽ كاحػًرم محمػكد عبػد العًز

 ـ .ََِٔىػ = ُِْٕالطبع  الكلى ، دار الياب العلمً  ، بًركت ، لبناف ػ 
المحاسىػػب فػػ  ابًػػًف كجػػكه  ػػكاذ القػػرا ات كاإلًضػػاح عنيػػا ، لبػػ  -

ىػ( دراس  كاحقًػؽ محمػد عبػد القػادر عطػا ، ِّٗ  عرماف بف جن  )ت :الاا
 ـ . ُٖٗٗىػ=ُُْٗالطبع  الكلى ، دار الياب العلمً  ، بًركت ، 

المحػػػػػػرر فػػػػػػ  النحػػػػػػك ، لعمػػػػػػر بػػػػػػف عًسػػػػػػى بػػػػػػف لسػػػػػػماعًؿ اليرمػػػػػػ  
ىػ(احقًؽ أ ، د ، منصكر عل  محمد عبد السػمً  ، الطبعػ  اليكلػى َِٕ)ت:

 ـََِٓىػ =ُِْٔرة ، ، دار السالـ ، القاى

(، ىػػُْٓالمحرر الكجًز ف  ااسًر الياػاب العًزػز البػف عطًػ  )ت-
ندلسػ ، احقًػؽ عبػد اهلل لبػراىًـ النصػارم أب  محمد عبد الحؽ بػف عطًػ  ال

 ـُٕٔٗىػ = ُّْٖبراىًـ، الطبع  االكلى، دم ؽ كالسًد عبد العاؿ السًد ل
ػز، للقاضػ-   أبػ  محمػد عبػد المحرر الكجًز ف  ااسًر الياػاب العًز

ىػػػ( احقًػػؽ عبػػد السػػالـ عبػػد ْٔٓالحػػؽ بػػف يالػػب بػػف عطًػػ  الندلسػػ  )ت:
-ىػػػػػُِِْال ػػػػاف  محمػػػػد، الطبعػػػػ  الكلػػػػى ، دار الياػػػػب العلمًػػػػ ، بًػػػػركت، 

 ـ.ََُِ
ػؿ للنسػا  )تمػدارؾ الانًزػؿ كحقػاحؽ الا - ىػػ( أبػ  محمػد عبػػد ًَُٕك

بًػػػركت، لبنػػػاف، اهلل بػػػف احمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف نصػػػر، دار الياػػػاب العربػػػ ، 
ِ/ّٕٓ. 

المسػػػػاحؿ الم ػػػػيل  ، لبػػػػ  علػػػػ  الحسػػػػف بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد ال اػػػػار 
ىػ( لرأه كعلاؽ علًػو الػدياكر ًحًػى مػراد ، الطبعػ  اليكلػى ، ّٕٕالاارس  )ت:

 ـ ََِّىػ = ُِْْدار الياب العلمً  ، بًركت ، 
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ىػػػػػ( ْٔٗدم )تالمسػػػانًر فػػػػ  القػػػػرا ات الع ػػػػر البػػػػف سػػػػكار الب ػػػػدا-
 ػػػػراؼ الػػػػدياكر حػػػػااـ صػػػػال  حقًػػػػؽ: عمػػػػار أمػػػػًف محمػػػػد الػػػػددك، بندراسػػػػ  كا

الضػامف، أطركحػػ  دياػكراه فػػ  الل ػػ  العربًػ  مقدمػػ  للػى مجلػػس يلًػػ  االداب، 
 ـُٗٗٗىػ = أًار َُِْجامع  ب داد ، محـر  

ىػػػ( ّْٕف ، لميػػ  بػػف أبػػ  طالػػب القًسػػ )ت:م ػػيؿ لعػػراب القػػرل -
 ـ.ُْٕٗ-ىػُّْٗاحقًؽ ًاسًف محمد السكاس، دم ؽ ، 

ىػػػ(، احقًػػؽ: الػػدياكر ّْٕم ػػيؿ اعػػراب القػػرلف لميػػ  القًسػػ  )ت -
ػ  للطباعػ ، ب ػداد،  ـ،  ، ُٕٓٗىػػػ = ُّٓٗحػااـ صػال  الضػامف، دار الحًر

 ـ .َُٖٗىػ = ََُْ
ػػػػدة للسػػػػًكط  )ت- جػػػػالؿ لىػػػػػ( ُُٗالمطػػػػال  السػػػػعًدة فػػػػ   ػػػػرح الاًر

، مطبعػ   الدًف عبد الرحمف بف أب  بير، احقًػؽ: الػدياكر نبيػاف ًػس حسػًف
 ـ .ُٕٕٗالجامع  المسانصًر ، ب داد، 

ىػػػػ( سػػػعًد بػػػف مسػػػعدة المجا ػػػ ، ُِٓحاػػػش )تمعػػػان  القػػػرلف لو-
 ـ،ُُٖٗىػ = َُُْاحقًؽ: الدياكر فاحز فارس، الطبع  الرانً ، 

معػػان  القػػراف  ،لبػػ  الحسػػف سػػعًد بػػف مسػػعدة المعػػركؼ بػػالحاش -
 ػػمس الػػدًف، الطبعػػ  ىػػػ( كضػػ  حكا ػػًو كفيارسػػو لبػػراىًـ ُِٓالكسػػط )ت:

 ـ.ََِِ-ىػُِّْالكلى ، دار الياب العلمً ، بًركت،  
ػاد، احقًػؽ: ىػ( َِٕمعان  القرلف للارا  )ت- لب  زيًرا ًحًى بف ًز

حمد ًكسؼ نجاا  كمحمد عل  النجار، كعبد الاااح اسماعًؿ  لب ، الطبع  أ
 ـَُٖٗالرانً ، عالـ الياب، بًركت، 

عرابػػػو ، معػػان  القػػػرل - لبػػ  لسػػػحاؽ الزجػػػاج لبػػراىًـ بػػػف السػػػرم ف كا 
ىػػػػ( احقًػػػؽ الػػػدياكر عبػػػد الجلًػػػؿ عبػػػد  ػػػلب ، دار الحػػػدًث، القػػػاىرة ُُّ)ت:

 ـ.ََِْ=ىػُِْْ
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معػػػان  النحػػػك للػػػدياكر فاضػػػؿ صػػػال  السػػػامراح ، الطبعػػػ  الكلػػػى ، -
 ـ .ََِٕىػ =ُِْٖدار لحًا  الاراث العرب  ، بًركت ، لبناف 

اليػػًرـ ، مايػػـك  ػػامؿ مػػ  احدًػػد  معجػـ حػػركؼ المعػػان  فػػ  القػػرلف-
داللػػ  الدكات ، لمحمػػد حسػػف ال ػػًرؼ ، موسسػػ  الرسػػال  ، الطبعػػ  الكلػػى ،  

 ـُٔٗٗىػ = ُُْٕ

ػػب البػػػف ى ػػػاـ )تم نػػ  اللبًػػػب عػػػف ياػػػب ال- ؿ ىػػػػ( جمػػػإُٔعاًر
حمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل االنصػػػارم، احقًػػػؽ: محًػػػ  الػػػدًف عبػػػد الػػػدًف ًكسػػػؼ بػػػف أ
 الحمًد، القاىرة .

ل ًػػػػػػب فػػػػػػ  ااسػػػػػػًر القػػػػػػرلف، أك الااسػػػػػػًر اليبًػػػػػػر للػػػػػػرازم ماػػػػػػااً  ا-
ـ ُّْٗىػػػ = ُّٕٓ -ىػػػ ُّّٓىػػػ(، فحػػر الػػدًف، المطعبػػ  البيًػػ ، َٔٔ)ت
 ـ ُّٖٗ –

الماصؿ ف  علـ العربًػ  ،لبػ  القاسػـ محمػكد بػف عمػر الزمح ػرم -
 ـ.ََِّ -ىػ ُِْْىػ( ، الطبع  الكلى، دار الجًؿ، بًركت ، ّٖٓ)ت: 

رسػػػػػػال  فػػػػػ   ػػػػػػرح ق( ْْٕق أك ُْٕ)ت : للجرجػػػػػػان  المقاصػػػػػد -
، عبد القاىر الجرجػان ، احقًػؽ: ق( ّٕٕ)ت :  لب  عل  النحكم اإلًضاح

 ـ.ُِٖٗالدياكر ياظـ بحر المرجاف، دار الر ًد، ب داد، 

ػػػد المبػػػرد )ت: - ىػػػػ( احقًػػػؽ السػػػااذ ِٖٓالمقاضػػػب ، لمحمػػػد بػػػف ًًز
 ت( .-محمد عبد الحالؽ عضًم ، دار اليااب، بًركت )د

ىػػػػ( احقًػػػؽ: عػػػادؿ أحمػػػد عبػػػد ٗٔٓالمقػػػرب ، البػػػف عصػػػاكر )ت:-
المكجكد كعلػ  محمػد معػكض، الطبعػ  الكلػى ، دار الياػب العلمًػ ، بًػركت،  

 ـ.ُٖٗٗ -ُُْٖ

المًسػػر فػػ  القػػرا ات الربػػ  ع ػػرة ، لمحمػػد فيػػد حػػاركؼ ، كمحمػػد -
 ـ .ََِٔ=ىػ ُِْٕبًركت -يًرـ راج ، الطبع  الرابع  ،  دم ؽ
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ف  لوسػػػااذ عبػػػاس حسػػػف ، الطبعػػػ  الكلػػػى ، بًػػػركت ، النحػػػك الػػػكا-
 ـََِٕىػ = ُِْٖلبناف 

سؼ ىػ( ًك ْٕٔالنيت ف  ااسًر يااب سًبكًو لوعلـ ال نامرم )ت-
ت، بف سلًماف بف عًسى، الطبع  ال  ـ ُٕٖٗىػ = َُْٕكلى، اليًك

النيت ف  ااسًر ياػاب سػًبكًو ، لبػ  الحجػاج ًكسػؼ بػف سػلًماف -
ػػٍنًامىرِّم )ت : بػف عًسػػى العلػـ ا ىػػ( لػػرأه كضػبط نصػػو الػدياكر ًىحًػػى ْٕٔل ى

 ـ ََِٓىػ = ُِْٓعلمً  ، بًركت ، مراد، الطبع  الكلى ، دار الياب ال

ىمػػ  اليكامػػػ  فػػػ   ػػػرح جمػػ  الجكامػػػ  ، لجػػػالؿ الػػػدًف السػػػًكط  ، -
ىػ( احقًؽ الدياكر عبد الحمًد ىنداكم، المياب  الاكفًقً  ، القاىرة ُُٗ)ت : 

 ، مصر. 

ف المجًػػد ، لبػػ  الحسػػف علػػ  بػػف أحمػػد الكسػػًط فػػ  ااسػػًر القػػرل -
ىػػػػ( احقًػػػؽ ال ػػػًخ عػػػادؿ أحمػػػد عبػػػد المكجػػػكد ْٖٔالكاحػػػدم النًسػػػابكرم )ت:

كال ػػًخ علػػ  محمػػد معػػكض، الطبعػػ  الكلػػى ، دار الياػػب العلمًػػ ، بًػػركت،  
 المحتوياتـ                 ُْٗٗىػ/ُُْٓ

 الصفخة لمواضيعا
 1 القرلف فكؽ نحك النحاةالاميًد : ل   

 ُٔ المقدم  
  ُٕ )ال( الزاحدة ف  القرلف اليًرـ /دراس  نحًك 

  ّْ الجمؿ بعد الايرات ف  القرلف اليًرـ /لعرابيا بًف الصا  كالحاؿ
 ٓٓ الااب  المقطكع ف  القرلف اليًرـ / بًف النحك كالبالي 

( ك ػالنمصكب الران  ل  ُٖ لماعكلً  كالحالً  ا بًف أحكاايا / لعرابو)ظفا
 ٓٗ )مىًف( المكصكل  ف  القرلف اليًرـ /بًف الاعًرؼ كالانيًر

    ُٖٓ الماعكؿ معو ف  النحك العرب  /نصبنا كرفعنا كجر ا
 َِّ المصادر كالمراج 
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 السيرة العممية

 .صكف  عل  الحمدان  االسـ : عبد الجبار فاح  ًزداف ذنكف -
ـ ، محلػػ  ال ػػاا  ، لػػرب دكرة لاسػػـ ُْٕٗمكصػػؿ/محػػؿ كاػػاًرخ الػػكالدة : ال-

 الحًاط .

 . ُِٔٗأنيًتي دراسا  االباداحً  ، ف  المدرس  القحطانً  ، سن  -
 ـ .ُٓٔٗأنيًتي دراسا  الماكسط  ، ف  ماكسط  الحًر   ، سن  -

ػػ  ، القسػػـ العلمػػ  ، سػػن  - أنيًػػتي دراسػػا  اإلعدادًػػ  ، فػػ  اإلعدادًػػ  المريًز
 ـُٕٔٗ

  الاربًػػػ  المل ػػاة / لسػػػـ الل ػػػ  العربًػػ  /جامعػػػ  ب ػػػداد ، حصػػػلتي حػػًرم يلًػػػ- 
 ـ .ُِٕٗعلى  يادة البيالكًركس ف  ىذه اليلً  بدرج  جًد جد ا ، سن  

ػػػا فػػػ  رانكًػػػ  لًٌػػػارة فػػػ  - ًِّنػػػتي مدرسن ـ ، رػػػـ نيقلػػػتي بعػػػدىا للػػػى ُّٕٗ/َُ/ٗعي
ٍمًلًٍس ، رـ رانكً  لره لكش ، رـ ماكسػط  المرنػى ، ف ماكسػط  أبػ  ماكسط  يىرى

بيػػر الصػػدًؽ ، كبعػػد حصػػكل  علػػى  ػػيادة الماجسػػاًر، اػػـ نقلػػ  للػػى معيػػد 
 ـ .ُٖٗٗلعداد المعلمات سن  

حصػػلتي علػػى  ػػيادة الماجسػػاًر فػػ  الل ػػ  العربًػػ  ، بدرجػػ  جًػػد جػػد ا عػػاؿو  - 
ًرسػػػػالا  المكسػػػػػكم  )الم ػػػػايل  بػػػػػًف كاك الحػػػػاؿ ككاك المصػػػػػاحب  فػػػػ  النحػػػػػك 

ـ جامعػػػ  المكصػػػؿ / يلًػػػ  اآلداب ، بمكجػػػب ُٖٖٗ/ُِ/َِالعربػػػ ( باػػػاًرخ 
 ـ ُٖٗٗ/ُ/ٗف   ُّٗ/ُُ/ّالمر الجامع  المرلـ 

حصلت على  يادة الدياكراه ف  الل   العربً  ، بدرج  اماًاز ، بػ طركحا  -
ػػػػ ( فػػػػ   ـ ، ُٕٗٗ/ٖ/ِٔالمكسػػػػكم  ))مػػػػا( فػػػػ  القػػػػرلف اليػػػػًرـ /دراسػػػػ  نحًك

 ـ ُٕٗٗ/ٗ/ُٔ بااًرخ ِٕعِ/ُُ/ّبمكجب المر الجامع  العدد 
اـ نقؿ حدماا  للػى كزارة الاعلػًـ العػال  ، كبا ػرتي الاػدًرس بيلًػ  المعلمػًف -

 ـ ، الا  ى  يلً  الاربً  الساسً  حالًإُٗٗ/ّ/ُٗف  
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ييلِّاػػتي بالحطابػػ  مػػف لػػدف كزارة الكلػػاؼ ، كيػػاف عػػدد الجكامػػ  الاػػ  صػػعدتي -
طبايػػػا يانػػػت فػػػ  فًيػػػا علػػػى منابرىػػػا ، حمسػػػ  ع ػػػر جامعنػػػا ، كأكؿ حطبػػػ  ح

ـ ُٕٖٗجام  الطالب/ح  الرفاع  ، ف  السابً  الكلى مف افاااحو ، سن  
، كأيرر حطب  يانت ف  جام  ًكنس النحكم المعػركؼ بجػام   ػًخ ال ػط ، 

 ـَََِكلحرىا يانت ف  جام  العطاش/يكيجل  ، رـ اريتي المنبر سن  
عػ  المكصػؿ ، كمحاضػرنا بقًت أعمؿ ادًرسً ا بيلً  الاربًػ  الساسػً   ، جام-

ف  الدراسات العلًا ، كمنال نػا كم ػرفنا لرسػاحؿ الماجسػاًر كأطػاًر  الػدياكراه . 
فػػ  لسػػـ الل ػػ  العربًػػ  فػػ  اليلًػػ  المػػذيكرة ، حاػػى أيحلػػتي للػػى الاقاعػػد باػػاًرخ 

 ـ .َُِِ/ٔ/ٓ

 ـَُِِ/ٔ/ّارلًتي للى السااذً  بااًرخ -
 َََََٕٕٓٓمكباًؿ : 
 َََََٕٕٓٓفاًبر  :  

 فًسبكؾ  : البركؼ النحكم
   

 للمؤلف
رلـ اإلًداع  ف  المياب  الكطنً  اهلل كالاقدـ المادم عند اإلنساف -ُ
 . ـُٕٕٗلسن   ُْٔ بب داد

ايانـ  بابؾ ف  طاع  اهلل ، الطبع  الكلى ، مطبع  أسعد ب داد -ِ
لسن   ِٗٗـ ، رلـ اإلًداع  ف  المياب  الكطنً  بب دادُٖٓٗىػ =َُْٓ
 . ـُٖٓٗ
فضؿ الصالة كحيـ اارييا ف  اليااب كالسن  ، أك  رسال   للى -ّ

ـ رلـ اإلًداع  ُٖٓٗاارؾ الصالة ، الطبع  الكلى  ، مطبع  أسعد ، ب داد 
 ـ .ُٖٔٗلسن   ٔٔٓف  المياب  الكطنً  بب داد 

كىذه الياب الرالر  نادت نسحيا كلـ أيعد طبعيا ت لنايا لـ ايف كلاحذ 
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 ، أك محزكن  ف  حاسب  .مسجل  على لرص 

لعجػػػػػػاز القػػػػػػرلف اليػػػػػػًرـ . رلػػػػػػـ اإلًػػػػػػداع فػػػػػػ  دار الياػػػػػػب كالكرػػػػػػاحؽ -ْ
ـ كىػػك ياػػاب منيجػػ  ينػػتي أدرِّسػػو لطػػالب المرحلػػ  ََِٗ/ لسػػن  َِٖبب ػػداد

الرابع  ف  لسـ الاربً  اإلسالمً  / يلً  الاربً  الساسً  / جامع  المكصؿ / 
 اليلً  المذيكرة . أعددايو حسب المنيم الذم لٌررٍاو عمادة

 َّٖمكاعظ لسالمً  . رلـ اإلًداع ف  دار الياػب كالكرػاحؽ بب ػداد/-ٓ
 ـََِٗلسن  

 َْٖدركس لسالمً  . رلـ اإلًػداع فػ  دار الياػب كالكرػاحؽ بب ػداد/-ٔ
 ـََِٗلسن  

بػػػػػًف الماضػػػػػ  كالحاضػػػػػر / لصػػػػػاحد لسػػػػػالمً  . كىػػػػػ  مػػػػػف نظمػػػػػ  -ٕ
ـٌ رمػػػػػػان  لصػػػػػػاحد ، رلػػػػػػـ اإلًػػػػػػداع  فػػػػػػ  دار الياػػػػػػب كالكرػػػػػػاحؽ ك ػػػػػعرم ، ًضػػػػػػ

كلػػد يًٌػػرتي عنكانػػو للػػى : صػػًحاا  بػػ يٌما  السػػبًٌ   ـََِٗلسػػن   َٖٓبب ػػداد/
 ف  رمان  لصاحد لسالمً  

الم ػػايل  بػػػًف كاك الحػػػاؿ ككاك المصػػػاحب  فػػػ  النحػػػك العربػػػ  . رلػػػـ -ٖ
 ـََِٗلسن   َٖٔاإلًداع ف  دار الياب كالكراحؽ بب داد/

ػ  . رلػـ اإلًػداع فػ  دار الياػب )ما( ف  القرلف اليًرـ / در -ٗ اسػ  نحًك
 ـََِٗلسن   َٕٖكالكراحؽ بب داد/

دراسػػات فػػ  النحػػك القرلنػػ  . . رلػػـ اإلًػػداع بػػدار الياػػب كالكرػػاحؽ -َُ
 ـََِٗلسن   ُُٖبب داد/

مػػػػػػػف مػػػػػػػزاعـ النحػػػػػػػاة . رلػػػػػػػـ اإلًػػػػػػػداع فػػػػػػػ  دار الياػػػػػػػب كالكرػػػػػػػاحؽ -ُُ
 ـََِٗلسن   َٖٖبب داد/

لاضمًف مف بدع النحاة كالماسًرف ، النصب على نزع الحافض كا-ُِ
 ـ .ََُِلسن   ُِّٕرلـ اإلًداع بدار الياب كالكراحؽ بب داد/    

( كأحكاايػػػا كالاضػػػمًف فػػػ  القػػػرلف اليػػػًرـ . كلػػػد دمجػػػتي ىػػػذا -ُّ )ظػػػفا
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 اليااب ف  اليااب السابؽ .

ا ،  -ُْ الكجكه الدحًل  ف  ياب الكجكه كالنظاحر ، لاظ )الذير( نمكذجن
ًر بعنػػكاف : ل ػػ  القػػرلف فػػكؽ نحػػك النحػػاة رلػػـ اإلًػػداع فػػ  دار مػػ  بحػػث صػػ 

 ـَُُِلسن   ُٖٕٗالياب كالكراحؽ بب داد/ 
كلد جعلتي المكضكع الكؿ مف ىذا اليااب ضمف أحد مكاضً  الاميًد 
فػػػ  ياػػػاب  : ال كجػػػكه كال نظػػػاحر ، احػػػت عنػػػكاف دراسػػػ  نمكذجًػػػ  ، كجعلػػػتي 

 ف  يااب  : مف مزاعـ النحاة .   يالم  ف  المكضكع الران  ضمف الاميًد
ال كجػػكه كال نظػػاحر فػػػ  ياػػب الكجػػكه كالنظػػػاحر . رلػػـ اإلًػػداع فػػػ  -ُٓ

 ـ َُِْلسن   ِّٖدار الياب كالكراحؽ بب داد/ 
ب حػركؼ المعػان  . رلػـ اإلًػداع اػاحاالؽ الكجو كالمعػان  فػ  ي-ُٔ

 ـ َُِْلسن   ّّٖف  دار الياب كالكراحؽ بب داد/ 
ؽ الكجػػكه فػػ  ياػػب الكجػػكه . . رلػػـ اإلًػػداع فػػ  دار طراحػػؽ احػػاال-ُٕ

 ـ َُِْلسن   ّْٖالياب كالكراحؽ بب داد/ 

 . القرلف اليًرـ الضداد ف  -ُٖ
رسػػـ اليلمػػ  ، كىػػك كضػػ  ب   ػػاح  جػػد ا ، ًاعلٌػػؽ ىنػػاؾ حطػػ مالحلةةة :

ف الاػػا  كالنصػػب علػػى اللػػؼ ، كالصػػحً  كضػػعيا علػػى الحػػرؼ لبليػػا ،  انػػًك
-سمًعنا-ياابان ، كالصحً  : مرالن -سمًعان -اليلمات : مرالن  فمف ذلؾ مرالن رسـ

ػػا كضػػ  رسػػـ ال ػػدة علػػى اللػػؼ نحػػك : لالٌ  -ياابنػػا ، كمػػف الحطػػ  ال ػػاح  أًضن
ولاػاا  ىػذا الحطػ  الػذم ياٌل ، كلد اسادريتي فػ  م-أالٌ -ياٌل كالصحً  لالٌ -أالٌ 

  الرسـ ف  يرًر مف المكاض  ، كفاانن  مكاض  يرًرة أحرلبًاعٌلؽ 
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